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VOORRECHTEN VOOR DE INGETEEKENDEN OP •
,DROOM EN DAAD" -1926
I . Korting van f -2. 5 o bij een boekaankoop van f 7.5 0 of meer naar vrije keuze uit
vo1Iedigen. catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der „\V.B.Vereeniging '.
2. Recht op bet lidmaatschap der ,W.B.-Vereeniging" - tegen een contributie van
f 2.- per jaar (in plaats van f i o. ) waardoor o.a. de volgende :voorrechten
verkregen worden:
a. Een ex. der Hoofdpremie in bijzonder fraaie uitvoering ter waarde van ea. 13.
kosteloos en franco thuis
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ea. 5 o werken ter waarde vara ƒ i . o 5 tot
f :,1 o franco thuis;
C. Een extra reductiebon ter waarde van f 2.5 v, geldig hij een boekaankoop van
7.50 of meer naar vrije keuze uit • den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek;
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws der W.B.;
e• Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen,-. waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten) ;
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond=
f. Eén of meerdere mappen kunstprentkaarten voor den prijs van f o., o (niet leden
I 0.9 5) . Leden in plaatseb, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen één
Knappe kosteloos.
3. Korting op het volks-universitair maandblad ,,Wil en Weg", f 6.- inplaats
van / 8.50.
4. Op aanvraag toezending van ons ,,Boekennieuws" tegen vergoeding van t 5 rent
voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der ,,W.B.-Vereeniging".
5. Korting op den prijs onzer „Winterboeken".
6. Korting van 50 pCt. op de premie-uitgaven: a. Emile Zola's .,Germinal" (voor
/ 3. - inplaats van f 6.-); b. Keuruitgave - van het proza en de gedichten van
Prosper van Langendohsk.
7. Kortingen op diverse. ,,\Voordcnboeken - der W.13." (waarde f g.25 voor f 5.-) .
8. Korting van 5o pCt. op den \ `ereldbWbliotheek- Kalender (voor f 0.75 inplaats van f 5.50).
g. Korting van 20 pCt. op de prijzen onzer ,,Isografieën van Meurs" (gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a f o. 6o ) .
t o. Korting van 15 pCt. op de lesgelden van bet Instituut voor Schriftelijk Onderwijs .
,,Jacob vary Campen` .
,
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ABONNEMENTS-VOORWAARDEN (voor abonné's op een onzer
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts t 6.
andere uitgaven f 4.50) .Voor buiten Amsterdam met / o.a 5 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië resp. f 750 en f 5.7.
Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in kalf jaariijksche of driemaandelijksche termijnen gaarne toegestaan. Losse
nummers per stuk / o. 7 5.
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L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON

Zooals een vogel wiekt, in onbegrepen rythme
dan opwaarts zweeft, dan daalt en langs de wolken vaart,
Zoo gaan gedachten soms, zoo schijnbaar zonder doel,
als vogels door mijn ziel, gelijk' lijk onverklaard.
Maar niets in 't kosmisch zijn van leven en van sterven
gaat als het blad te loor, aan najaarsboom ontscheurd,
en in der voog'len vlucht en in 't gedachten-zweven
voel ik de vaste hand, bij alles wat gebeurt.
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I
bah! wat 'n uitvinding toch, zoo'n eerste dag van een nieuw
e jaar! De sagrijnigste van de driehonderdvijfenzestig! Tony
keerde haar scherp profieltje naar ' het raam en oogde mis troostig weg in het wintersch- grijze doodsche buiten.
• • Weet je wat ik 't net vind ? .... Het wakker worden, heel
vroeg in een druiligen morgen ! Dan kijk je ook met zoo'n weerzin tegen
dat nieuwe aan, omdat je nog niet weet wat eruit worden zal. En zoo'n
kersversch jaar .... Zij zuchtte en er trokken rimpeltjes langs haar fijn
wipneusje.
Hoe kan je 't zeggen ? Nina voelde een gloed in haar wangen, terwijl
zij onwillekeurig haar hoofd iets verlegde op het kussen, om Tony aan te
zien. Ik vind zoo'n nieuw jaarbegin altijd weer zooiets .... wonderlijks .... Het doet me denken aan vroeger op school, als je met een erge
knoeibladzij zat in je schrift en je mocht het blaadje omslaan en een schoon
beginnen.
Om weer opnieuw te knoeien! smaalde Tony.
Toch niet altijd, zei Nina zacht.
In elk geval, je had weer een kansje.
Zoo is 't nu ook .... hetzelfde gevoel geeft 't me .... een nieuw jaar,
wat 'n mogelijkheden! Wat kan er niet allemaal gebeuren!
- Jij, je bent toch 'n .... Tony's donkere blik dwaalde van het venster
naar Nina's ziekenstoel, naar het stille gezichtje met het diepe oogenblauw,
in de blonde haarkruiving op het witte kussen. En het onvriendelijks, dat
al op het puntje van haar tong lag, zei ze niet. Die Nina, dat kind!
Dat juist zij altijd zoo blijmoedig zijn kon, zoo vol verwachtingen,
terwijl juist voor haar het leven zoo weinig mogelijkheden had! Alle
dagen eender, altijd maar liggen, liggen .... nu een half jaar lang al!
Hoe kon iemand 't uithouden ? ! Het was prachtig, ja, zooveel geduld .
en toch ... onbegrijpelijk dat ze nooit eens opstandig werd ; daar werd
je haast kriebelig onder! Over Tony's mager gezichtje was 't als een komen
en gaan van licht en schaduw.
Geen kleur en
En dit weer hoort er heelemaal bij, peinsde Nina.
•

•

•
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geen beweging .... alles zoo grijs en zoo stil. Of alles vol afwachting is.
De stilte vóór den storm, profeteerde Tony grimmig.
Och, wat 'n ouë brompot wordt jij toch! Daar slof je nu warempel
mopperend een nieuw jaar in ! Domme Toontje ! En morgen is de nieuwigheid er alweer af, dan is je verfoeide eerste dag voorbij.
En dan zit ik weer achter m'n schrijfmachine! Jij hebt goed praten,
jij weet van al die dingen niks! Jij hebt 't makkelijk!
Zwaar suisde de stilte na de striemende hardheid van Tony's woorden.
Haar puntige nageltjes roffelden op de vensterbank en zonder te zien tuurde
zij naar buiten door het vensterglas, dat fijntjes besloeg van haar snellen
adem. Toen kwam, als een aanraking in haar rug, Nina's stille stem:
Ja, ik hèb 't ook makkelijk .... Maar ik heb 't zèlf niet gekozen.
Tony lag al bij haar, voor de ziekenstoel geknield, haar berouwvol gezichtje naar dat van Nina neergebogen.
Och toe, wees er niet boos om! Ik ben een draak, een mispunt!
Luister maar niet naar me. Maar alles is ook zoo saai en zoo suf .... zoo
afschuwelijk! Gebeurde er maar 's wat!
Gebeurde er maar 's wat .... Als een pijn trok het om Nina's zachten
mond. „Voor mij gebeurt er heelemaal, heelemaal niets .... ging het door
haar heen. Maar ze zei het niet, streelde alleen het op haar borst neergevlijde
donkere hoofdje.
Toontje, zeg 's .... fluistervroeg Nina's zachte stem.
Is er
iets ? Vind je 't op kantoor .... niet prettig ? 'k Wou je zoo graag
helpen.
Och nee, dat is 't niet. Tony had het in de war gestreken zwarte
hoofd weer opgericht en zat nu in Boeddha -houding voor Nina's ruststoel,
de handen mistroostig in den schoot. Ik weet zelf niet .... Een bui,
denk ik .... Zal wel weer overdrijven.
Weet je nog, lachte Nina, ' van Daatje, onze werkster, vroeger?
Als je een booze bui had, dan zei ze altijd: „Bij Antonia dreigt met permissie weer 'n donderbui."
Die _vroeg bij alles permissie! . .
0 die Da! Tony was er ineens in.
,,Mevrouw, hier benne de lappies. Maar de slager het met permissie enkeld
vet gegeven."
Zij lachten samen, genietend van de herinnering.
De geknakte
Zoo! .... Tony hief zich luchtig weer op haar voeten.
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lelie richt zich op. Voor den spiegel bracht ze haar kapseltje in orde.
Kind, schaap .... wat 'n ruïne heb je van me gemaakt! En het zat nogal
zoo beeldig ! Me trots en glorie .... wat is ervan over?!
Maar nu lach je tenminste weer .... dacht Nina, maar wijselijk zei ze
't maar niet hardop voor Tony -kruidje-roer-me-niet. En zij bood
haar hoofsch haar keurig zakkammetje door haarzelf nooit gebruikt,
dat zij opgediept had uit de tasch, door Tony gedoopt ,,het ziekentroostert je" , die altijd aan een knop van haar ziekenstoel hing en die al haar
kleine onontbeerlijkheden bevatte : spiegeltje, fleschje eau de cologne, een
schoone zakdoek, een beursje met kleingeld, haar opschrijf boekje, al die
dingetjes, die haar moesten helpen om ,,gewoon" met de anderen mee te
-leven, en soms ook wel een snoeperijtje, dat Nikkie en Jantje met magnetische kracht naar het ziekentroostertje placht te trekken.
„De moordenaar die nam de vlucht"
„En vlood naar Ca -na-da .... "
Zij schoten tegelijk in den lach, minder nog om het gekke liedje, dan om
de melodramatische grafstem, waarmee Moeder, in de keuken, de laatste
lettergrepen ,,uithaalde".
Die Moes! grinnikte Tony, als ze jolig is zingt ze altijd zulke
ijselijkheden. Zoo'n grappig type toch! Weet je wat ik dikwijls vind .... ?
Dat Moeder eigenlijk de jongste is van ons allemaal. Het glimlachje trok
langzaam weg van haar mond ; een schaduw gleed over haar gezichtje. --Benijdenswaardig toch als je zijn kunt als Moeder : altijd plezier hebben
in je leven, nooit je de dingen aantrekken .... makkelijk!
Nina hoorde wel de nauw verholen bitterheid onder haar zuster's woorden,
het bijna geringschattende van dat „makkelijk ". Haar gevoel verzette zich
onmiddellijk.
Maar .... oppervlakkig of zoo is Moeder niet .... Ze is alleen
maar .... altijd blij vanbinnen .... zie je; dat is telkens weer sterker dan
het nare of moeilijke van de dingen. Goddank maar, dat ze zoo is! ...
denk eens hoe jong ze achterbleef met ons vieren, toen Vader stierf ...
Hoe zou ze zich daar ooit doorheen geslagen hebben als ze tobberig en
zwaartillend was geweest?
Nee, zuchtte Tony, en we hebben er nooit iets van gemerkt, ik
bedoel van moeilijkheden of verdrietigheid om ons heen. Gunst, dat vind
ik echt wel bewonderenswaardig hoor! Kranig van die kleine Moeder!
Ik mag maar líjen, dat mij nooit zoo iets verschrikkelijks wordt opgelegd. Ik
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zou de verzenen tegen de prikkels slaan ! Ik zou zooiets eenvoudig niet kunnen.
Er wordt ons anders weinig gevraagd wat we kunnen of niet, zei Nina
zonder bitterheid of zelfbeklag.
Tony had een rap en opstandig weerwoord al klaar, maar het bleef
ongesproken. Een onherkenbaar gefloten wijsje op de gang, een bons tegen
de kamerdeur, die open vloog .... binnen stond kleine Moeder, vuurrood
haar kinderlijk-rond gezicht, in de warring van het korte bruine krulhaar,
één straling haar blije oogen, en droeg in haar twee handen voor zich uit,
als ware 't een gewijde kostbaarheid zoo behoedzaam, een tulband, waarbij
haar eigen kleinheid nog nietiger scheen. Nina lichtte het hoofd wat van
haar kussen om te zien wat daar nader kwam.
Wat een pracht! zuchtte zij in bewondering,
en wat 'n gevaarte!
Hebben jullie ooit zoo'n tulband gezien? Voor Nina's ruststoel stond
Moeder stil, triomfantelijk met den goudbruinen, glorieuzen toren.
Nooit! zei Tony prompt. Hij is overweldigend, quite astonishing,
noch -nie-dagewesen ! Grootsch! Zij kwam een stapje naderbij, haar begeerige
blikken liefkoosden het gebak.
Hoe krijgen we hem ooit op! verzuchtte Nina, voor wie zelfs het lekkerste eten toch altijd maar een noodzakelijk kwaad bleef.
Moeder zou haar handen ineen geslagen hebben, hadden zij niet den kostbaren last gedragen.
Kind, hij zal nog te klein blijken! Reken 's hoeveel grage monden .
Bas en Ans en de
Met kleine knikjes van haar krulhoofdje telde ze :
kinderen vier .. en wij drieën, zeven .. en Otto .
En Otto komt niet! . .
Otto komt, ik weet 't, ik voel 't, sprak moeder met profetischen ernst
hoven haar tulband uit.
Let op, wat ik zèg.
--, De profetes met het offer voor de goden, grapte Tony. Zij was voorzichtig achter Moeder geschoven, ving het tengere figuurtje in haar stevige
armen ; haar hoofd stak boven dat van Moeder uit.
Maar nu eischen de goden het offer op! Het mes erin! Een schijfje bij
een kopje koffie!
Ze moeten 'm allemaal héél zien!
Dat nooit! kreet Moeder.
Heb je ooit, Nina! Zoo'n ongeloofelijke ijdelheid bij 'n oud mensch!
Tony's armen knelden onbarmhartig. Nou, ik zal genadig zijn! Als ik
dan alleen maar die twee tempteerende krentjes eraf mag plukken .. Moedermensch sta stil! Of er gebeuren ongelukken . .
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Nina lachte zich tranen om de wanhoop, waarmee het kleine vrouwtje
haar schat tegen die groote sterke Tony verdedigde.
Akelig kind! Naar spook! . . Nina zeg jij haar eens .
Maar Nina kon alleen maar lachen.
Rrrrng! _ ... ratelde het electrische huisschelletje.
Ha! lachte Moeder.
Hulp in den nood! Toon ga opendoen!
Maar nu in een greep, had Tony de begeerde krentjes en zij holde de gang
in met een juichkreet. Moeder zette de tulband op tafel en veegde haar
warm 'gezicht af.
-- Een telegram, kondigde Tony aan. Wonderlijk-gedempt waren opeens
haar, oogen, haar stem. Ook Nina betrok ervan; bij een telegram dacht
je toch altijd even aan iets ergs.
Openmaken, commandeerde Moeder.
Je zal zien, dat 't ... .
En waarlijk, het was van Otto. „Kom vanmiddag. Breng vriend mee. Otto"
Heb ik 't niet gezegd! triomfeerde Moeder.
Kan 't laconieker ? Weer echt Otto! foeterde Tony kwaad.
Geen
eten genoeg, een logeerkamer in orde maken ...
Toontje, nu gebeurt er wat, zei Nina zachtjes. Dat wou je immers
zoo graag ...
- 't Is me de moeite! smaalde Tony.
Kom mee mopperkous! Ik zal je wel aan 't werk zetten, dolde
Moeder. Jij wat aardappelen bijschillen, dan zal ik voor „meneer de
vriend" het kleine logeerkamertje in orde maken. Ik vind 't fijntjes hoor!
Hoe meer menschen om me heen, hoe gezelliger! Toon let op! Jij wordt
nooit een goeie moeder- van-zeven -kinderen-met-vrinden -en-vrindinnen?
Als je niet' tegen een onverwachtigheidje kunt ...
--= De hemel zal me bewaren 1 kreet Tony verschrikt maar ze moest toch lachen.
En m'n kleine muizekind .... laten ze jou nu maar weer alleen
liggen .... Moeder's ruw gewerkte handjes omvatten Nina's smal gezichtje
en Nina alleen zag de innigheid in Moeder's nu zoo zachte oogen.
'k Vind 't niet naar om alleen te liggen .... 'k Wou alleen maar dat
ik ook wat doen kon ...
Bén je mal! lachte Moeder.
Jij laat je maar verwennen .... tot
je tijd om is.
Ach ja, dat was 't ergste: anderen altijd in de weer te zien, Moeder die 't
zoo druk had, voor alles stond ze alleen, met eens in de week de werkvrouw, en in de zomermaanden, als ze hun huis weer met vreemde
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menschen hadden, met geen andere hulp dan 'n hittekind .... en Tony
met 'r kantoor, waar ze blijkbaar niet aarden kon, al zei ze 't niet .. .
En zelf lag je maar, lui en makkelijk .... liet je de dingen aanbrengen,
liet je bedienen en verwennen! Wat kon je doen als je lag? zoo bitter,
bitter weinig .... een beetje haken, breien, en dan moest 't niet eens te
moeilijk wezen .... van dat truitje voor Nikkie had ze telkens hoofdpijn
gekregen door de inspanning. Nu waren 't pannenlapjes, almaar pannenlapjes .... brandde Ans er soms expres gaten in om haar aan 't werk te
houden ? .... Gisteren had ze spruitjes schoongemaakt, maar ze konden

toch niet alle dagen spruitjes eten!
Zij zuchtte en traag greep haar wit handje naar het eindelooze haakwerkje.
„Laat je maar verwennen ", zei Moeder, „tot je tijd om is" . Een jaar, had
dokter Brons gezegd .... en pas de helft was ervan om. 0, en als 't eens
langer moest duren dan een jaar .... als ze eens nooit meer .... Had ze
't niet gedroomd in het begin, telkens en telkens weer, dat ze nooit meer
zou kunnen loopen ? Zonder 't te bemerken huiverde ze en haar blauwe
oogen tuurden wijd en strak naar het stuk grijze lucht boven de kale winterboomen. Nooit meer loopen als je nog geen twintig bent! Zij voelde het
kreunen in haar borst en plotseling dropen twee brandend-warme tranen
uit haar ooghoeken naar het kussen.
0 maar wat lag ze nu gek te doen! Goed maar dat niemand 't zag!
Zoo over jezelf te liggen piekeren en zoo'n meelij met jezelf te hebben ..
Ajakkes .... hoe .... hoe .... Tony zou zeggen ,,wie abgeschmackt" .
Zij glimlachte en veegde haar oogen droog. Kom, ze zou maar gauw 'n
steekje haken gaan .... dan kon Ans er weer 'n gat in branden. En straks
werd 't warm en gezellig om je heen .... Ans en Bas en de jongens ...
die schattige Jantje en Nikkie! .... En Otto .... wat voor 'n vriend zou
hij meebrengen ? Zeker niet een dien ze al kenden, anders had hij wel den
naam geseind. Leuk toch van Moeder, dat haar nooit iets te veel was of te
druk .... met hoeveel waren ze nu straks ? .' ... Droomerig telde ze, terwijl
het haakpennetje op en neer ging in de witte katoen . , . . acht ... .
negen .... met de kinderen mee .... Negen .... het zou druk zijn ...
Het begon al toen Ans kwam met 'r jongens, nog voor de koffie, Ans,
met een blozend -f risch gezicht onder haar coquette Mevrouwe- hoedje, met
een reusachtigen zak, die koekjes bleek te bevatten en met een armvol
koninklijke lila chrysanten, de jongetjes taterend en snaterend als twee jonge
eendjes.
-
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Allemaal toet, fluisterde Nikkie vertrouwelijk aan Nina's oor, met een
Nittie zou bes een lussen.
dik vingertje naar den bobbelenden zak wijzend.
anders eet je je boterham niet ...... En
Nu niet, zei Nina,
luister 's .... Zijn bolletje lag heelemaal tegen haar mond aan, zijn oogen
waren wijd van verwachtingsvolle aandacht. Oma heeft 'n tulband
gebakken, nog grooter dan je hoofd! Sst! Niks aan Jan zeggen .... ' n
geheimpje.
Oh! kreet Nikkie en drukte toen bei z'n poezele pootjes tegen zijn
mond, als om er het geheim veilig te verzegelen.
Wat 'n luxe, Ans, die beeldige chrysanten! prees Tony, de lila weelde
schikkend in een grijze vaas.
Voor jullie Nieuwjaar. 'k Vond 't toch al zoo suf, dat we niet bij
mekaar waren. Maar zeg .... Luchtigjes streek Annie op den rand van
Nina's ruststoel neer, streelde zacht Nina's knieën onder het gebloemde
volgend jaar, als jij' weer op bent, dan komen jelui bij ons. Of
dek,
anders, als dat beter schikt, dan komen wij met ons vieren hier .... 'k Zal
de jongens hier wel in bed stoppen. En dan bakt Moeder oliebollen, net
als vroeger toen wij nog klein waren .... Weten jullie nog ? ...
want
--- 'k Zou maar niet over zoover vooruit praten, zei Tony,
dan gebeurt er altijd wat.
Toon is vandaag zoo pessimistisch .... schertste Nina zacht, maar
bezorgdheid om haar zuster streek een schaduw over haar oogen.
Dat maakt het leven je wel, sprak
Tony trok haar wenkbrauwen samen.
ze pathetisch.
Zij schoten allen in zoo'n vroolijken schater, dat Tony -zelf baars ondanks
moest meedoen. Kind, lachte Annie, je praat alsof je eenentachtig
was, inplaats achttien!
Laat ze maar lachen Tony-kind, troostte Moeder grappig - goedig. --i Toon
kan niet tegen aldoor die grijze luchten, hé ? Dat kon je Vader ook,-tje
niet, die leefde ook alleen maar als de zon scheen. Kindertjes, hoor 's, lachte
vandaag vroeg de gordijnen dicht, de lamp aan'
zij blij eroverheen,
En we gaan een pracht van 'n tafel maken, straks, voor 't eten. 't Mooie
damast, het trouw- damast .... en al 't zilver en kristal! En anjers hebben
we nog voor tafelversiering. En vanavond maken we muziek ... .
Het gaf opeens iets van zonnigheid en warmte. Gelukkig en goed was de
dag met zijn blijde volheid.
In den loop van den middag kwam Bas; zijn zware stem dreunde genoeglijk
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door het huis en hij bracht een prettig -pittigen geur van sigaren mee.
volgens Tony een waardeerbaar aroom in hun manlooze woning.
Buiten begon de grijze hemel het daglicht onmerkbaar al in te zuigen, Tony
stak juist de schemerlamp aan, toen Jantje, die met zijn neusje platgedrukt
tegen de ruit den stillen buitenweg aftuurde, met luid geschreeuw de komst
aankondigde van „Oom Otto met 'n vreemde meneer".
zij werden in triomf door Jan en Nikkie binnengevoerd en Nina, vanuit
haar rustige hoekje, buiten den lichtkring der schemerlamp, zag in de deur
achter Otto's breede gestalte, de smallere donkere figuur van den-openig,
vriend, wonderlijk-rustig bij Otto's beweeglijke joligheid, en met dat bijna
verlegen glimlachje van wie als vreemde komt binnenvallen in een min of
meer feestelijken, intiemen kring. Hij leek anders al heel weinig verlegen:
zoo eenvoudig - gemakkelijk als hij eerst Moeder en toen de anderen begroette:
ouder scheen hij dan Otto, lang zoo jongensachtig niet .... of kwam dat
door zijn donker- ernstig uiterlijk en zijn hoornomranden bril? ... .
Zij zelf kwam het laatst aan de beurt en luisterend naar den onverwacht
klank van zijn door Otto genoemden naam, Felix Romny,-weluidn
voelde zij de voorzichtigheid waarmee hij, naar haar toegebogen, haar hand
omvatte.
Nou is 't echt -heusch feest! verklaarde Jan, toen zij, in den goudiggedempten schijn van kaarsen in het kroontje, kaarsen op den schoorsteenmantel en op tafel, rond den feestelijk blanken, blinkenden disch zaten,
dien Nina, tusschen kleinen Jan en nog kleineren Nikkie door, juist overzien kon. Langzaam gleden haar blikken van d'een naar d'ander, hoe
goed en gelukkig was 't, dit zóó bijeen zijn van wie tezamen hoorden, hoe
vredig en toch blij blonk de zachte lichtschijn op de gezichten, hoe mooi
en wonderlijk en toch gewoon was 't, dat allen tezamen eten .... zich
verzadigen .... vreemd, dat zij dit nu zoo zag, zoo voelde .... dat dat iets
moois was, om ontroerd van te worden. Je zag het bijna nooit zoo, ' n enkele
keer maar .... en dan misschien alleén nog maar wanneer je, zooals zij nu.
het in stilte aanzag.
Hoe gelukkig straalden Moeder's oogen den kring rond! Allen om haar
heen .... vaak gebeurde 't niet. Otto was een aantal weken niet thuis
geweest. En nu .... wat was er aan hem, dat haar telkens weer naar hem
kijken deed ? Hij praatte met Bas, met Tony, deed opgewekte verhalen,
maakte grapjes met Jan en Nikkie .... 't leek allemaal zoo gewoon . .
en toch, er was iets, dat haar bij de vroolíjke begroeting was ontgaan . .
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of zijn oogen niet meelachten met zijn mond, of die almaar iets zochten
in de verte, in de donkere kamerhoeken .... Zou niemand het merken
Zag zij, die buiten den blijden kring lag, dat alleen maar? ...
Na het eten
Moeder, Ans en Tony waren aan 't afruimen en in de
achter-suite, waar, ter eer van dezen eersten dag van 't jaar, het haardje
brandde, hadden de heeren, trouw door Jan en Nikkie begeleid, een sigaar
opgestoken
was 't opeens heel stil om haar heen. Meestal lieten ze haar
dan opzettelijk met rust, omdat zij, moe van de inspanning van het zóóliggend eten, soms even indommelde. Nu zou zij er geen lust in hebben.
Haar oogen zochten wie daar ginds bijeen waren ; zij zag er Jantje,
droomend gehurkt voor 't haardvuur, Bas, rookend en redeneerend met
Nikkie op zijn schoot, en staande, juist onder het licht, Felix Romny en
Otto, een donker en een blond hoofd. Zij bleef naar Otto kijken, hopend
nog een glimp van zijn gezicht te zien, maar hij stond met den rug naar
haar toegekeerd. -Zou zij hem bij zich roepen ? Och, maar niet doen ... .
zij zuchtte, maar nu, als had hij de aanraking van haar blik gevoeld,
wendde hij zich om, zag naar haar. Haar handje wenkte hem.
Hij zat op -den rand van haar ruststoel, zijn hand over de hare heen, die op
het dek lag.
Is 't niet te druk voor jou, zooveel menschen en dan die beweeglijke
jongens?
Oh nee! Ik vind 't heerlijk, glimlachte zij.
Prettig, dat je nog
gekomen bent, Ot!
-- Ja .... Hij keek even van haar weg, in het donker van den kamerhoek,
en Nina, stil wachtend, betuurde gespannen zijn glad jongensachtig gezicht
en zag het even- trekken van de mondhoeken. 'k Heb 't eigenlijk nog
't meest om Romny gedaan; die arme kerel zit altijd maar op z'n suffe
huurkamer. Een thuis heeft hij niet meer sinds in 't najaar ook z'n vader
is gestorven. Broers of zusters heeft hij ook niet.
Breng hem dan maar dikwijls mee, zei Nina hartelijk,
als hij het
hierbuiten tenminste niet te saai vindt!
Otto antwoordde niet; ver over haar hoofd heen voelde Nina zijn aandacht
Wegzweven. En zacht vroeg ze:
-- Je zei, dat je eigenlijk maar om Romny .. . maar zeg Ot, verlangde je
zelf dan niet weer eens thuis te zijn?
0 maar natuurlijk! Ja, dat spreekt .... Hij lachte wat erg vroolíjk
opeens.
'k Was ook al weer zoo lang niet geweest hè!
-

-
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Nina voelde een beklemming in haar keel, of ze niet zou kunnen spreken
nu. En toch, ze moèst, ze wilde .... Met een plotselinge hevigheid klemde
zij haar twee smalle handjes om zijn arm heen en fluisterde heesch :
Otto .... heb je wat ? .... zeg .... er is toch niets ?
Wenee Poppetje, hoe kom je erbij ? Zij ontroerde om het ouë naampje
en om den teederen klank van zijn stem, zonder gedwongen luidruchtigheid
nu, maar zij had wel gezien hoe, even, als in een flits, een donkere radeloos
zijn oogen trok.
-heidor
Zal je 't me dan heusch altijd zeggen, als er eens iets is ? .... Misschien
zou ik je toch soms kunnen helpen .... en dan, als je maar zoo ligt, en
je kunt niet weg, en je kunt niets doen, dan zijn al die dingen .... die
verborgen dingen .... zoo zwaar ...
Och jij kleine Pop ... Je bent toch een lief zusje, boor! Hij boog zich
over haar, en haar gezichtje tusschen zijn handen nemend, kuste hij haar
voorhoofd. Maar Nina had het gevoel, dat hij dit alleen deed om zijn oogen
voor haar te verbergen.
Als een stille droefheid bleef het binnenin haar; die ging niet weg voor zijn
nu gewoon - opgewekt gepraat, nu hij haar van Felix was gaan vertellen,
dat hij letteren studeerde, en miraculeus knap was, en hoeveel narigheid hij
in zijn leven al had gehad: zijn moeder vroeg gestorven .... en financieele
tegenslag thuis, zoodat hij alleen met hulp van een oom nog maar studeeren
kon .... en nu ook zijn vader dood .... Zij luisterde, en toch was haar
aandacht maar half erbij; meer luisterde zij naar den klank van Otto's
stem, maar in zijn oogen durfde zij niet meer kijken ... .
En terwijl zij, de handen over de borst gevouwen, roerloos luisterde naai
de soms jolige, maar soms zoo diep melancholieke Negro-Songs die Tony
zong bij de piano, beschouwde zij Otto, zooals hij daar, lui in zijn stoel
geleund, schijnbaar onbevangen-blij mee - neuriede of floot .... gewoon en
zorgeloos leek hij, maar Nina was het zoekend wegstaren en de korte
wanhoop van zijn blauwe oogen niet vergeten, en droevig dacht ze:
Wat wist je toch weinig van elkander af .... hoe ver en vreemd bleef je
elkaar .... Ver en vreemd die elkaar het liefst en het naast waren
Ieder leefde zijn leven apart, en bereiken kon je elkaar niet ...
En glimlachend om een grappigheid van Bas, moest zij slikken en nog eens
slikken, omdat het zoo pijnlijk propte in haar keel.

(Wordt voortgezet,)J.
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WASCHDAG
DOOR

C. M. v. H.-G.
(B ij de losse plaat)
LS plaat voor Januari de foto van G. Middendorp „Wasch~
dag", een oude, schemerachtige boerenkeuken, zooals we ze
alleen op het platteland nog vinden ; geen electrische waschmachine, geen warm water „zoo maar" uit de kraan, maar
de ouderwetsche pomp met z'n gezellige piep~ en kreun~
geluiden, met de gulle waterstraal-als we erg ons best doen met pompen -de
tobbe met het goed „ín de week" en de tobbe met het goed, dat gewasschen
wordt op het waschbord door de huismoeder, geknield op den steenen vloer.
Er ligt wel een droomerig licht over dit heele tafereeltje, maar wat hier is
uitgebeeld, is d e d a a d, de daad in zijn allersimpelste vorm : de kleeren
zijn vuil, de kleeren moeten schoon; als de daad vandaag niet volbracht
wordt, is er morgen een te kort.
December is voorbij. December is de maand van den droom.
De oude, blijde kinderdroom lag om den vijfden December en nooit meer
komen we los van den goeden Heilige, die uitdeelde van zijn onuitputtelijken
voorraad, die ook, als zijn bestaan voor ons geen werkelijk meer is, b 1 ij f t
geven, van wien we b 1 íj v e n ontvangen het present èn het vers èn de grap
èn de goedmoedige wenk.
De droom van verwachting lag om de al donkerder wordende Adventsdagen
en voerde naar de vervulling van den lichten Kerstnacht, die de Geboorte
bracht, den Engelenzang, de Blijde Boodschap en het visioen van Barmhartigheid onder de menschen, van Vrede voor en onder ons allen op deze aarde.
De droom van ernst lag om den Oudejaarsavond, den Oudejaarsnacht, toen.
we dat ééne uur, bevangen door den snellen gang van het vergleden jaar,
kwamen tot de stille afrekening met ons zelf, toen we eerlijk en zuiver
trachtten te staan tegenover ons gebrekkige leven.
En na den Oudejaarsnacht met zijn beierende, zingende klokken, zijn lange,
zware twaalf-uurslagen over heel de aarde, opeens de Nieuwjaarsmorgen
altijd wat nuchter, altijd wat moeilijk, omdat hij komt--.niet met den droom.
maar met de eischen, omdat hij vraagt naar d e d a a d.
De belofte, onszelf gedaan in den droom van den Kerstavond, van den
-
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Oudejaarsnacht moet in het jaar, dat de Nieuwjaarsmorgen inluidt, tot
werkelijkheid worden.
Het is niet alleen „zwoegen en sloven'', wat de plaat ons laat zien.
Er is een toegewijdheid in deze waschvrouw voor het werk, dat haar handen
volbrengen. Zij en iedere huismoeder kennen iets van de vreugde, die elke
gevouwen en gestreken wasch met zich brengt, als hij klaar en schoon voor
haar ligt. En elk meisje, dat zelf voor de verzorging van haar dunne
japonnetjes werd gezet, ieder, die wat smoezelig en verkreukt was, als nieuw
onder het strijkijzer te voorschijn tooverde, weet iets van die vreugde, die
de zegen van den arbeid is, de zegen van de daad.
In elk toegewijd volbracht werk, in elk met moeite verworven diploma
vinden we die vreugde terug.
En het is met ons als met de waschvrouw: Als de daad, die déze dag
eischt, niet wordt volbracht, is er morgen een tekort voor ons en de onzen.
December, de maand van den Droom; Januari de maand van de Daad.
De trouw aan de daad van heden zal de zuiverheid van den droom der
toekomst mede bepalen.

DROOM EN DAAD
Laat mijn hart verzinken
in den droom
laat mijn oogen blinken
van den schroom,
als ik, Vader, naderkoom
waar mijn ziel mag drinken
uit uw levensstroom.
Laat mijn leven wenden
uit dien staat,
kracht omgord' mijn lenden,
tot de daad,
eer de stilste ure slaat,
laat mij 't werk volenden,
droom gerijpt tot daad.
D. A. VORSTER (Het nieuwe Getijde) .

TUINBOUW ALS VAK VOOR MEISJES
DOOR

J. STAM -DRESSELHUYS

❑

HET * HUIS TE LANDE TE RIJSWIJK

❑

Tegenwoordig weet bijna iedereen dat er hier in Holland voor meisjes ge een
lcgenheid bestaat om opgeleid te worden in den tuinbouw. Vroeger
waren de menschen altijd heel verwonderd als je van
jaar of tien geleden
Huis te Lande vertelde. „Ik dacht dat er alleen in Engeland zoo'n tuinbouw
voor meisjes was", zeiden ze dan. En ze vroegen: „Moet je daar-schol
alles zelf doen, ook kruien en spitten ? Leer je er bijvoorbeeld ook tomaten
kweeken en rozen oculeeren ? "
De zelfde vragen, die nu
ook al is het Huis te Lande te Rijswijk meer
algemeen bekend
gedaan worden. Dan ging je van alles vertellen: „Wc
hebben theorie- en practijklessen. De meeste practijk natuurlijk in 't voor
zomers, als het in den tuin 't drukst is. In Januari al, als iedereen-jaren's
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denkt dat 't nog winter is, moeten er allerlei planten in de kas gezaaid:
meloenen, begonia's en cosmos. De begonia's moeten al gauw verspeend.
Den eersten keer doe je hopeloos lang over zoo'n kistje peuterplantjes, maar

langzamerhand krijg je handigheid in al die werkjes. De stekken die in de.
bakken overwinterd hebben, moeten opnieuw opgepot om verder te groeien
en als de grond buiten ontdooid is, kan al gauw de eerste spinazie gezaaid
worden; maar daarvóór moet alles gemest en gespit zijn. Spitten is wel een
zwaar, maar toch geen vervelend werk en het is nog lang niet gemakkelijk
goed gelijk en met nette hoeken te spitten. Harken lijkt ook zoo gemakkelijk,
maar dat leer je pas zooals 't hóórt, door heel veel oefening.
Heerlijke werkjes komen er dan, als 't warmer wordt en de vruchtboomen
dikke knoppen krijgen: erwten en tuinboonen moeten gelegd, de dahliastekken gaan naar buiten, er moet voedzame grond klaargemaakt voor de
lathyrusplantjes, uit de warme kas komen de eerste aardbeien. Je leert hoe
je één jarige planten moet zaaien zóó dat ze een decoratief effect zullen
raken. Zoo gaat het werk door. Het wordt al meer en meer zomer, de druif
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moet „gekrent ", je sjouwt veel met gieters water en je eet je brood, languit
liggend op het grasveld.
'S Winters is er, behalve het werk in de kassen, buiten ook nog heel wat
te doen, vooral in den fruittuin waar de boomer gesnoeid en bespoten
moeten en soms ook verplant. Op natte, koude dagen als de grond extra
zwaar lijkt en je wintervoeten in de klompen kriebelen, ben je wel blij ais

er veel theorielessen zijn. Lessen over plantenziekten (waarbij interessante
microscopische onderzoekingen hooren) schadelijke insecten, kennis van de
grond, tuinarchitectuur, enz. 's Zomers ga je ook excursies maken naar
kweekerijen, groote tuinen, parken en veilingen ".
Als je dan zoo van alles verteld had, was soms 't antwoord er op: „Vind
je het niet naar, om altijd met je handen in de grond te werken ?"
„Neen, natuurlijk niet, als je het naar vindt om in de aarde te wroeten,
kies je niet den tuinbouw voor je vak. Je gaat immers naar Huis te Lande
omdat je dol op buitenwerkjes bent en op planten en bloemen ; omdat je
bij weer en wind van een tuin kunt genieten en 's winters avonden gebogen
zit over zaadcatalogi en tuinplannen.
Een goed betaalde toekomst biedt het einddiploma van Huis te Lande nog
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riet. De meeste kweekers en tuineigenaren staan nog wantrouwend tegenover de ,,tuinvrouw".
Maar doordat de oudleerlingen toonden dat ze werkelijk ernst met haar
werk maken en doordat ze theoretisch veel beter onderlegd zijn dan de
meeste tuinlieden, komt daar langzamerhand verbetering in.

F én oudleerling bracht het tot directrice van een plantenkweekerij en werkt
met verscheidene knechts onder zich. Een ander werd medefirmant in een
groentenkweekerij, eery derde heeft een eigen fruitkweekerij. Maar bij alle
drie is het hard werken.
Sommige meisjes kregen een plaats op particuliere tuinen, één zelfs In
Spanje! Anderen zijn werkzaam in een hortus of bekwaamden zich verder
voor tuinarchitect. En als men niet dadelijk een flink salaris wenscht, zijn
er zooveel mogenlijkheden ! Onderhoud van stadstuintjes, consultatiebureau
voor kamerplanten, waar goede raad, goede aarde etc. te krijgen is, onderwijs
in schoolwerktuinen, onderwijs aan huishoud en huishoud-tuinbouwscholen, en nog veel meer.
-
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De lijst van
tuinambten door
leerlingen van de tuinbouwschool
verkregen is echter dáárom niet
groot, omdat de meeste leerlingen
getrouwd zijn en zoo voor het
eigenlijke „vak" verloren gingen.
Maar wat heb je, juist in éigen
tuin en éigen omgeving een plezier
van je verkregen kennis. Hoe dikwijls wordt je hulp ingeroepen door
tuinbezitters, plantenliefhebbers of
Floralia-vereenigingen. De meesten
die op Huis te Lande zijn geweest,
zien dankbaar op de 2 of 3 jaar
in Rijswijk terug, ook door de
goede gezondheid daar opgedaan.
Maar ik raad alleen haar aan, er
naar toe te gaan, die heel veel
houden van natuur en buiten. De
eerste kleine blauwe Iris in Februari moet bijvoorbeeld een saaie
morgen van bloempotten schoonmaken of grond kruien kunnen
goed maken. Maar is tenslotte, in
elk vak, liefde voor het werk, niet de voornaamste factor?
(Programma voor de Tuinbouwstichting: „Huis te Lande" te Rijswijk
(Z. -H.) is verkrijgbaar bij de directrice, me j. Hingst) .

HET OUDE NEST
DOOR

BEP THÖENES

In het veilige dal ligt het oude nest
met straatjes van hobbelkeitjes
De huisjes, met lofwerk en oolijk geverfd
staan rumoerig in slordige rijtjes.
En boven de stad ligt een hooge berg
met donker ernstige boomen
Maar je moet over 'n juichend rivierke heen
om het nest weer in te komen.
De huizen, 't rivierke, de boomen
de berg
ach
ze zijn uit een sprookje gevlucht
Je leeft er je leven en bent al tevree
met wat droomen
en dennenlucht.

FRANCES HODGSON BURNETT
HET LAND VAN DE BLAUWE BLOEM
VERTALING VAN

ELISABETH KALFF
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ET Land van de Blauwe Bloem werd bij dien naam niet genoemd, dan na den tijd, dat de slanke, sterke en schoone
ii!
Koning Amor van zijn burcht op de bergrots daalde en begon
.
, te regeererg.
.
• .+, • Voor dien tijd werd het 't Land van Koning Rood-van-Moord
genoemd en daar de eerste koning Rood-van-Moord een trotsch en wreed
koning was geweest, scheen dit wel een naargeestige naam.
Enkele weken voor Amor geboren werd, was zijn zwakke, zelfzuchtige kindvader gedood op de jacht en zijn blonde moeder met de heldere oogen was
gestorven, toen hij pas enkele uren oud was. Maar vroeg in dien morgen zond
zij om haar eerwaardigen vriend en meester, waarvan men zeide, dat hij de
oudste en wijste man op de wereld was en die lang geleden gevlucht was naar
een spelonk in de bergen, opdat hij niets meer zou zien van den hongersnood
en wanorde en haat in het land, dat beneden zich spreidde over de vlakten.
Hij was een allermerkwaardigst oud man, haast een reus van afmeting en
met groote blauwe oogen als het water der diep-zee. Zij ook waren helder,
zooals die der blonde koningin. Zij schenen alles te zien en in hun diepten
geen enkele gedachte te bewaren, die niet schoon was of groot.
Het volk was wat bang voor hem, als zij hem gaan zagen, koninklijk schrijdende door hunne straten. Zij hadden geen anderen naam voor hem, dan
Oud-van-jaren.
De lieflijke koningin sloeg wèg het geborduurde dek van haar goud en ivoren
ledikant en wees hem het teere kindje, slapende aan haar zijde.
„Hij werd koning geboren," zeide zij, „niemand dan gij kan hem helpen."
Oud-van-Jaren keek op hem neer.
„Hij is lang en sterk. Er zal een groot koning uit hem groeien," zeide hij,
„geef hem mij."
De koningin hief het kleine, pas geboren kind in haar armen op.
„Neem hem vlug mee, voor hij het volk hoort twisten aan de paleispoorten,"
zeide zij, „neem hem mee naar den burcht op den bergtop. Houd hem daar,
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tot hij oud genoeg is, om naar beneden te komen en koning te zijn. Als de
zon zinkt achter de wolken, zal ik sterven, maar als hij bij u is, zal hij leeren,
wat koningen moeten weten."
Oud-van-jaren nam het kind, wikkelde het in zijn lang grijs kleed en schreed
koninklijk door de paleispoorten, door de afschuwlijke stad en wijd over de
velden naar den berg.
Toen hij de steilten begon te beklimmen, ging de zon onder en wierp een
goud-roze waas over de zware rotsen en de wilde bloemen en struiken die 't
allenkant groeiden, zoodat het leek, als of er geen pad te vinden zou zijn.
Maar Oud-van-Jaren wist zijn weg op de wereld overal zonder pad om hem
te leiden. Hij steeg en steeg en kleine koning Amor sliep vast in de plooien
van zijn grijs kleed.
Ten laatste bereikte hij den top en zijn weg banend door een dichte boschplek
van dooreengekronkelden wingerd, al over-sterd met bleeken, zoet doorgeurden
bloesem stond hij en keek naar den burcht, die op den uitersten top was
gebouwd en uitzag over den bergkam naar de zee en de lucht en de spreidende
vlakten beneden.
De hemel was donkerblauw nu, en verlicht door myriaden van sterren en
alles was zoo stil, dat de wereld duizend mijlen wegscheen en afzichtelijkheid
en smerigheid en menschen die twistten, dingen schenen, die niet waar waren.
Een milde, koele wind woei om hen, toen Oud-van-Jaren koning Amor uit
de plooien van zijn grijs kleed nam en hem op het tapijt van doorgeurd mos
legde.
„De sterren zijn zeer nabij," zeide hij, „Ontwaak jonge koning, en zie, hoe
nabij zij zijn en weet, dat zij uw broeders zijn. Uw broeder de wind brengt
u de fluistering van uw broeders de boomen. Gij zijt tehuis."
Toen opende koning Amor zijn oogera en toen hij de sterren zag in het donkere
blauw boven hem, glimlachte hij en hoewel hij nog niet een heelen dag oud
was, sloeg hij zijn klein handje uit en het beroerde zijn voorhoofd.
„Als een koning en krijgsman groet hij hen," zeide Oud-van-Jaren, „schoon
hij niet weet, dat hij dit deed."
De burcht was geweldig en prachtig, hoewel hij een honderd jaren verlaten
gestaan had. Drie geslachten lang hadden de koninklijke eigenaars er niets
om gegeven, de wereld van hooge plaatsen af te beschouwen.
Zij wisten niets van de wind en de boomen en de sterren, zij leefden in de
vlakten in hun steden en jaagden en zwelgden en hieven zware belastingen
van hun jammerlijk volk. En de burcht had eenzaam zijn zomers en winters
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doorleefd. Hij had kanteelen en torens, die helder tegen de lucht afstaken
en er was een groote feestzaal en vertrekken voor honderden gasten en kamers
voor wel duizend krijgslieden en de binnenhof was groot genoeg om er een
tournooi te houden. Temidden van deze uitgestrektheid en pracht leefde
kleine koning Amor alleen, uitgezonderd het gezelschap van Oud van Jaren
en een bediende zoo oud als hij.
Maar zij wisten een geheim dat hen jong had gehouden, de jaren, die zij
doorgegaan waren, ten spijt.
Zij wisten, dat zij broeders van alles op de wereld waren en dat de man, die
nooit een booze of slechte gedachte kent, nooit een vijand heeft.
Zij waren sterk en oprecht en wijs en het ruwste schepsel stond stil om hen
te groeten, als het voorbij ging en zij begrepen zijn spraak als het sprak.
Omdat zij geen donkere gedachten in hun ziel hadden, kenden zij geen vrees,
en omdat zij geen vrees kenden, kenden de ruwe schepsels die niet en de taal
van de een tot den ander was klaar.
Eiken morgen gingen zij bij 't morgenkrieken uit op de kanteelen om de
heerlijke zon langzaam uit de purperen zee te zien rijzen. Een van de allereerste dingen, die het koningskind Amor zich van zijn leven herinnerde en hij herinnerde het zich altijd was een dageraad, dat Oud -van -Jaren hem
zacht wekte en hem in zijn lang grijs kleed wikkelend, de steenen wenteltrap
opdroeg, tot zij ten laatste op den top van den machtigen burcht traden, die
aan het kleine wezentje zoo hoog scheen, alsof vlakbij de wonderbare hemel
zelf lag.
„De zon zal opgaan en de wereld wekken," zeide Oud-van-Jaren. „Jonge
koning, aanschouw dit wonder."
Amor lichtte zijn hoofdje op en keek. Hij was maar net oud genoeg, om te
beginnen de dingen te vatten, maar hij hield van Oud-van-Jaren en al wat die
zeide of deed.
Ver beneden de bergrots lag de zee. 's Nachts als zij sliep, zag zij donkerblauw of violet maar nu verliep zij langzaam van kleur. Ook de hemel veranderde -- werd bleeker en bleeker daarna zwak glanzend, zoo ook de
zee; toen schoof een licht blozen over water en land en al de kleine, drijvende
wolkjes werden rozerood.
Koning Amor glimlachte wijl er vogelstemmen in boomen en struiken waren
te hooren en er iets goudachtig schitterends aan den einder uit den oceaan
rees en vonkend licht danste op de golven. Het rees hooger en hooger en werd
zoo verblindend en wondermooi, dat hij zijn handje met een kreet van vreugde
-

-
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uitstak. Het volgend oogenblik schrok hij terug omdat er naast hem een luid
suizen en slaan van machtige vleugels opsteeg, terwijl er een groote vogel uit
een kloof dichtbij vloog en hoog in de stralende morgenhemelen zich hief.
„Dat is de adelaar, die onze nabuur is," zeide Oud-van-Jaren. Hij is ontwaakt
en gegaan om zijn groetenis te brengen aan de zon." En toen de kleine koning
verrukt rechtop zat, zag hij, dat - uit de verblindende schittering aan het eind
van de wereld een bol naar voren sprong van levend goud en vuur en zelfs
hij wist toen, dat de zon was opgegaan.
,,Bij elk dage-gloren springt zij zoo naar voren ", zeide Oud-van-Jaren,
„laten wij er samen naar kijken en ik zal je er verhalen van doen."
Zoo zaten zij dus neer bij de kanteelen en de verhalen werden verteld. Het
waren verhalen ' van de kleine graankorrels in de donkere aarde verborgen,
wachtend op de gouden hitte van de zon om hen in te doen gaan tot het leven,
totdat zij. de bebouwde landen dekten met wuivend, graan waarvan. het brood
voor de wereld gemaakt werd; het waren verhalen van de zaadjes van blanke
:bloemen, gekoesterd en gerijpt tot zij uitbraken in geurende bloesems; het
waren verhalen van de boomwortels en het rijke sap dat opgezogen werd doór
.de warmte, tot groote takken en dik loof in den zomerlucht wuifden; het
waren verhalen van mannen, vrouwen en kinderen die met lichten stap liepen,
blijde om het goud der zon. „Elken dag verwarmt zij, elken dag doet zij
opkomen, elken dag doet zij rijpen en brengt leven. En er zijn velen die het
wonder daarvan vergeten. Hef hoog uw hoofd als gij loopt, jonge koning en
zie dikwijls opwaarts. Vergeet nooit de zon."
Elken dageraad gingen zij op en zagen tesamen de glorie van den dag; en
den eersten maal, dat de lucht zwaar was van grijze wolken, en de zon niet
naar voren snelde van achter den wereldzoom, vertelde Oud -van-Jaren iets
anders.
„Het brandend goud is achter het dreigend grauw en paars. De wolken gaan
zwaar van zacht regenwater. Als zij breken, zullen zij het laten vallen in
stortbuien of prachtige stormen en de dorstige aarde zal het opdrinken en het
zaad en de wortels en de wereld zullen blijde en rijk zijn aan nieuw leven.
De bronnen zullen opborrelen als kristal en de beeken zullen babbelend
ruischen door het woudgroen. De drinkplaatsen voor het vee zullen vol en
helder zijn en mannen en vrouwen zullen zich uitgerust en afgekoeld gevoelen.
Hef hoog uw hoofd als ge loopt, jonge koning en zie dikwijls opwaarts.
Vergeet nooit de wolken."
Zoo leerde koning Amor, elken dag hoorend van deze dingen, de beteekenis
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van zon en wolken beide en hij had ze lief en voelde zich broeder van beiden.
De eerste maal, dat hij zich herinnerde een storm te hebben gezien, was, toen
Oud-van-Jaren hem weer meenam naar de kanteelen en zij samen keken hoe
de donkere wolken hun watervloeden uitgoten, terwijl hun purper werd
opgescheurd door de verblindende lansen van den bliksem; en de donder
rolde en kraakte en scheen dingen te splijten, die geen menschelijk oog kon
zien; en de wind brulde rondom den burcht op de bergrots en geeselde de
torens en slingerde de takken van de geweldigste boomen heen en weer en
joeg den regen in gutsen over het land; en koning Amor stond rechtop en
sterk als een klein soldaat, hoewel hij zich afvroeg, waar de vogeltjes waren
en of de adelaar op zijn nest zou zijn.
Door al het tumult heen stond Oud-van-Jaren stil. Hij leek rijziger dan ooit
in zijn lang grijs kleed en zijn vreemde oogen waren diep als de zee.
Ten laatste zij hij op langzamen, kalmen toon: „Dit is de stem van de macht,
die de menschen niet kennen. Geen mensch heeft haar nog geheel begrepen hoewel ze schijnt te spreken. Luister er naar. Laat stil staan uw ziel. Luister,
jonge koning. Hef hoog uw hoofd als ge loopt en zie dikwijls opwaarts. Vergeet nooit den storm."
Zoo leerde de koning den storm liefhebben en er éen mee zijn, geen vrees
kennend. Maar misschien — allicht was het, omdat hij op het geurig mos
neergelegd was en zonder het te weten, hen had gegroet in zijn eersten
levensnacht -- voelde hij zich het dichtst staan bij en hield hij het meeste
van zijn broeders de sterren.
Eiken lichten nacht van zijn eerste levensjaren droeg Oud -van Jaren den
koning naar de kanteelen en liet hem in slaap vallen onder de fonkelende
myriaden.
Maar eerst placht hij rond te wandelen, en hem in zijn armen te dragen of
met hem neer te zitten in schoon zwijgen, soms hem wonderen verhalend
met lage stem, soms geen woord uitend, alleen kalm in het hooge gewelf
boven hen schouwend, alsof de sterren spraken tot hem en hem van volmaakten vrede vertelden.
„Als een mensch lang naar hen kijkt," zeide hij, „wordt hij kalm en vergeet
de kleine dingen. Zij beantwoorden zijn vragen en toonen hem dat zijn
wereld er slechts éen is van millioenen werelden. Laat stil staan uw ziel en
zie dikwijls opwaarts en ge zult hun taal verstaan. Vergeet nooit de sterren."
(Wordt vervolgd)
-

DE KUDDE
DOOR

JO SPIERENBURG

En van de heide huiswaarts gaat
de kudde schapen, die eendrachtig strekken
de fijne pooten en verlangend rekken
den hals met hunkerend geblaat.
Bewogen door eenzelfden drang
gaan zij den milden avond door met klagen
naar rust. En dicht aaneengedrongen schragen
z'elkanders lijf in tragen gang.
Den morgen was de uittocht feest!
Maar zoet is na den schoonen dag het keeren
tot d' oude veiligheid. Het teer begeeren.
van koest'ring klaagt in ieder beest..

I1iv

^

„'T KERSTHUISJE"
DOOR

FR. BACKER VAN LEUVEN

E

Staat er, als eene gedachte, zwijgzaam en stil.
Te midden van de_hei, die op 't oogenblik volop bloeit, en
omgeven door berkeboompjes.
Jong en blij als het is, trekt het de aandacht van hen, die
gevoelig zijn voor eerlijke eenvoud.
Zoo'n pretentieloos zomerverblijfje zag 'k nooit eerder. knus en klein, tóch
cachet.
Waarom het „het kersthuisje" heet ? daar heeft de eigenares, zoo haar innig
geheimpje van. 'k Geloof, omdat zij zooveel van het kerstfeest houdt,
en .... enfin, hier zit nu juist het geheimpje.
Weet je misschien nog, dat 'k het vorig jaar schreef over m'n verblijf in
Wapenveld ? Daar op de boerderij was 't ook heerlijk, maar hier is 't nog
heel iets anders.
Dat je zoo maar in de hei mag leven van den morgen tot den avond, niet
zoo maar eens een dagje buiten, maar met alle huiselijke gezelligheid een poos
lang, is me als een sprookje, dat werkelijkheid is geworden.
:

'S Morgens voor 't ontbijt, dat is hèèl vroeg, want we gaan vroeg naar
bed, is de hei heel anders als 's middags. Dan is er ook al iets van den herfst
te bespeuren, maar als de zon komt, en met haar het gonzen van wespen
en vliegen, dan voel je je weer een zomerkind. Dan drukken we onze
neuzen diep in de hei, want dan ruik je de honig.
Het Kersthuisje staat in Eerbeek, waar je zoo eenvoudig het buitenleven
kunt genieten.
Nooit zag 'k den hemel zoo wijd en dichtbij als daar! 't Geeft vertrouwen,
met de eenzaamheid, omdat je leeft in de eeuwigheid.
Dat voel je hier op z'n sterkst 's avonds; dan is 't precies, of je met bed en
al in de hei ligt. Boven je den donkeren sterrenhemel, en óm je de duisternis.
En dat alles tóch zoo vertrouwd, omdat al wat van de wereld is veraf ligt.
'k Heb hier prchtige zonsondergangen gezien. Als we in het eetkamertje
zitten, dat zoo gezellig en kleurrijk is ingericht, dan hebben we bij den
avondboterham juist het gezicht op de ondergaande zon.
Heel de zonnige middag met haar rose heide-gloed is dan uitgegloeid, en
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't licht valt. 't Is of alle licht zich nog èènmaal cocentreert op de oranje
bal, die nu eens achter eene begeertelooze, loodkleurige grijsheid verdwijnt,
enkel een goud -randje achterlatend ; dan weer onheilspellend met geweldige
wolkenmassa's grillige bergen vormend aan den eenen kant, en een zee van
goud aan den anderen kant. Als je zoo'n prachttafreel een oogenblik hebt
losgelaten, is heel de situatie als bij tooverslag veranderd.
Waar is alle hevigheid, waar al het massale gebleven?
't Is als een blauw meer geworden, strak en stil, met hier en daar een gouden
scheepje, dat in het matte avondblauw in vage verten voert.
Dan komt de stilte van den goud doorleefden dag, met wijd en zijd z'n
paars en donkergroen. Dat is vacantiewèelde! Er eens heelemaal uit te zijn,
alleen met de natuur. Je komt tot jezelf en vindt daardoor het evenwicht.
Geen vermoeiende tochten, geen getrek en gesjouw, om toch vooral maar veel
te zien, maar wandelingen dwars door de bloeiende hei met veel uitzicht
en zeldzaam mooie plekjes.
Het kersthuisje is klein, alles primitief en knus; 't is van a tot z uitgedacht,
en .... 't leeft.
De eigenares is hier de zomermaanden met zoo af en toe een gast, en ...
niet haar hond, die de vrouw, daar op 't heuveltje in alle eenzaamheid bewaken moet. Als blaffen „waken" beteekent is het doel zeker bereikt,
„Cempta" zoo heet ze, wordt dan ook op echt vrouwelijke wijze afgericht.
Af liefje, toe, lieveke, ga af! Ik mag mijne gastvrouw hier wel even hoonen, want van „honden africhten''
had ze geenszins kaas gegeten. We hebben dan ook veel over „Cempta's opvoeding" gesproken, want als je zelf een hond hebt, en dus bij ervaring
weet, wat zoo'n beest in je leven wezen kan, dan is een hond een studie.
en alle moeite rijk waard. Als ze in haar reekleurig velletje te midden van
de bloeiende hei staat en zoo echt in één groot verlangen de ruimte inkijkt,
dan is ze op haar mooist. Wat kan ze schuldbewust naderen, als zij te lang
uitblijft bij haar renpartij door de hei! Dan legt ze zich schoorvoetend in
volkomen overgave aan de voeten van de vrouw, die dan bijna smelt van
aandoening.
De hond is dan ook prachtig! ze kan je vasthouden met haar blik, waar eene
bezieling van uitgaat, en waar de diepte niet van te peilen valt.
We zijn samen gevorderd - in de opvoeding: „Nee" zegt mijn gastvrouw,
„Af,
en dan zóó", dat elk woord mèer eene verzwakking van den eisch
zou zijn.
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Na eene lange wandeling is „het kersthuisje" op het heuveltje het „lichtend
thuis ", waar op het heideterrein de woning van Sempta staat; 't Stalletje''
genoemd.
,,,t Stalletje" is een miniatuur huisje, waar ook gordijntjes hangen voos
kleine raampjes, waar ook een hel -rood dakje op is, en waar je zelfs de
warme huiselijkheid van „'t kersthuisje" vindt.
't Is precies een kamertje van de hei.
Mag 'k nog even vertellen, hoe genoegelijk het hier met de post gaat?
We hebben beiden eene uitgebreide correspondentie en toch behoeven we
nooit naar de post, en vinden ook niets in de bus, want er is er geen.
Bij het witte hekje, dat de ingang is, staat een berkenboompje: daar hangt
aan een tak een rieten mandje met een zeildoekje afgedekt voor den regen.
Wij leggen de post erin, die weg moet, en de brievenbesteller legt daarvoor
onze post in de plaats.
Als we geen postzegels in huis hebben, leggen we maar het geld in het
mandje, en .... alles komt terecht. Bene vreugde is het ons eiken morgen
weer opnieuw, om het zeildoekje op te lichten.
Post is bijna altijd pleizierig, maar zoo de bus aan een berkenboompje is
:iets ongekend gezelligs.
Als ik straks het witte hekje achter me sluitende naar huis ga, en nog
eenmaal opkijk naar het huisje op 't heuveltje, dan is het „vrede" in
mijn hart.
.Zoo'n kerstgeschenk is geen kleinigheid, maar ik popel om ervoor te gaar,
:sparen. Mijne vriendin heeft er ook voor gespaard, jaren, en het laatste
kerstfeest heeft het kerstmannetje nu maar eens de laatste vracht aan den
boom gehangen voor de voltooiing. 0, jé, nu verklap 'k het geheimpje,
.maar jelui weet, waar om het „Het Kersthuisje" heet.

ER DREVEN WOLKEN LANGS DE LUCHT
DOOR

LIEN DE VRIES
Er dreven wolken langs de lucht:
't Was donker hier beneden.
Er kwamen uit een hooge wolk
Wat druppels neergegleden.
Die tikten zachtkens in den tuin;
En boven den top van het duister duin
Daar blonken twee witte sterren ... .
Het was een heerlijke lentenacht,
Waar een windzucht wat zoete geuren bracht
En wat teere klanken van verre.

Daar zong een viool een oude wijs,
Weemoedig in 't verre donker.
De wolken dreven zachtkens uiteen,
Er kwam méér stergeflonker.
De lucht werd droog; seringengeur
Steeg door mijn open kamerdeur
En maanglans verbleekte de sterren ...
En 0! die heerlijke lentenacht,
Waar een windzucht wat zoete geuren bracht
En wat teere klanken van verre!
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DOOR

C. M. VAN HILLE-GAERTHÉ

ONG of the Soul bij Tony de Ridder (J. Ploegsma, Zeist) .
Een bundeltje van vijftien Engelsche gedichten, opgedragen
aan Pir-O-Murshid Inayat Khan, die ook in ons land van
zijn leer en menschlievende opvattingen gesproken heeft,
waarbij de schrijfster van deze gedichten zijn tolk was.
„Den berg op" door Tony de Ridder (J. Ploegsma, Zeist) . In dezen nieuwen
bundel vinden we enkele gedichten terug, die de schrijfster ons in , , Droom
en Daad" gegeven heeft. Ik schrijf het fleurige lenteliedje voor u af:

VROEG LENTE
0, de wilde vreugd van den wind door de boomen
En over de grijze, golvende hei ?
De wind heeft mijn hand in zijn handen genomen
En nu is de wereld van hem en van mij!
En verder en verder de wolken jagen,
Zij schaduwen zwart boven lichte hei,
Die eender stilte en stormen moet dragen,
O, de wereld is enkel van hen en van mij!
Als ik ga met Gods zuivere, woelende winden
En de storm draagt me mee naar de wachtende hei,
Dan weet ik van plichten, van boeken, noch vrinden,
Want de wereld is enkel van God - en van mij.
,.Jonge geluiden" door Tony de Ridder (J. Ploegsma, Zeist) is een herdruk
van „Stille dagen" en „Blauwe verten ". Het is een van die boeken om in een
overdacht kerstpakje aan een goed vriend te zenden. In het Octobernummer
waren de bladvullingen genomen uit dezen bundel. Wel heel zacht is de
stemming van dit teedere gedichtje:
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En witter worden nevels.
Nu ijler glanst het licht;
De boomen worden kaler,
De breede takken schraler
Aan blaeren -zwaar gewicht.
De menschen worden stiller,
Want langer is de nacht ...
Het leven schijnt wel kleiner
Geworden-alles fijner
Als herfst den winter wacht.
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•

missen ?

❑

ITTERATUUR, Tooneel, Schilderkunst, Muziek hoeveel
„leeken" zijn er niet, die ze met hartstochtelijke belang• stelling volgen, en soms beoefenen ; die geen belangrijke
schilderijententoonstelling, geen tooneelvertooning van beteekenis, geen concert van een groot kunstenaar zouden willen
Die er over lezen en hooren ?
En hoe weinigen zijn daar-

HET EERSTE ONTWERP VOOR DE BEURS TE AMSTERDAM ❑

tegenover de leeken, die voelen voor de Bouwkunst, zich begrip eigen
maken van haar wezen en groei, besef hebben van haar onmetelijk groot,
dagelijksch belang voor ons allen: een beteekenis, die het belang der andere
kunsten verre overtreft !
Want als er een tijdperk zou komen, waarin geen dezer kunsten een mensch
van bizondere waarde zou hebben aan te wijzen: er zouden alleen onbe-
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n ullige. boeken, geestelooze gedichten, zoutelooze tooneelwerken, slappe
schilderijen, liflafferige muziek worden voortgebracht, dan zou dit voor
een ieder met behoefte aan wezenlijk groote, of althans goede, kunst nog
zeer wel overkomenlijk zijn. Men zou eenvoudig het prutswerk der tijd
voorbijgaan. En zich te goed doen aan het groote werk var-genot
vroeger tijdperken.
De Bouwkunst of het bouwvak evenwel schept jaar in, jaar uit,
nieuwe gebouwen, en heele straten en buurten, die daar staan voor vijftig
en honderd jaren. Die we niet kunnen voorbijgaan, ongemerkt. Zijn ze
ergerlijk onkunstzinnig, burgerlijk banaal, poenig drukdoenerig, hinderlijkschreeuwend tegen de natuur, wij moeten ze dulden, hun werking ondergaan. Wie Scheveningen bezoekt, moèt wel het beeld van duin en zee
bedorven vinden door het plompe Kurhaus, het idioot-schreeuwerige Palacehotel met zijn malle toren -staketsels, het burgerlijk nuchtere Grand Hotel,
en al die kunstlooze villa's verder weg naar het dorp. Wie in Den Haag
wandelt door de akelig banale Indische buurt, of de wanhopig leelijke
schildersbuurt ; in Amsterdam door de Pijp, kan den druk van die
omgeving niet ontgaan. En heeft men eenig oog voor stede -schoon, dan
is men al te gelukkig dat eindelijk in ons land de bouwkunst weer tot
tere, kracht, zuiverheid en schoonheid aan het groeien is, en ergert zich
wanneer de burgerlijke geest, die heel de vorige eeuw zooveel aan onze
steden bedorven heeft, weer opleeft in onze Gemeenteraden, om er te:
verdedigen namaak van oude stijlen, wansmaak van eigen bouwers, om
het werk te smaden van onze jongere bouwkunst, die onze steden weet:
te behoeden voor steeds meer woestijnen van banaliteit. Na al wat die
burgerlijke geest ons aan stede-schennis bezorgd heeft, past den vereerders
ervan toch waarlijk wat bescheidenheid tegenover schoonheidscommissies
van architecten, die hun leven wijden aan de bouwkunst.

Dat onze moderne bouwkunst zich onderscheidt door zooveel karakter,
pittigheid, waarachtigheid en daardoor komt tot schoonheid, dat hebben
wij niet weinig te danken aan het voorgaan van den man, dien we nu
zouden willen huldigen, als hij, de eenvoudig-bescheidene, niet alle hulde
had afgewezen.
Want Berlage's arbeid, tot op onzen tijd, is voor alles gericht geweest op
het bevrijden van zijn kunst van al wat onecht, onwaar, mooi -doenerig,
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schijn -schoon was, en op het opbouwen van zijn scheppingen uit de

eeuwige en eenige wetten van inhoud, structuur, materiaal. Toen hij,
tegen het eind der vorige eeuw, dat begon, sterkst - sprekend met zijn Beurs

F]

HET BEURSGEBOUW ZOOALS HET IS UITGEVOERD

[^

bevangen in
architecten als publiek
te Amsterdam, was men nog
,den waan, dat een voortbrengsel der bouwkunst moest ontworpen worden
in een der bekende stijlen: gothiek of renaissance; zat men vastgeroest in
de bewondering voor schijnschoon van na-aperijen; begreep men niet, en
wilde niet begrijpen, hoe dwaas het was de vormen van kerken, paleizen,
tempels van vroeger dagen te benutten voor een modern zakengebouw als
een Beurs, een kantoorgebouw, een fabriek, een hedendaagsch woonhuis.
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Toen Berlage aan zijn Beursgebouw werkte, -- in 1897/98 heeft hij
in de vier ontwerpen, die hij er achtereenvolgens voor maakte, met elk
nieuw ontwerp uitgesneden en verwijderd wat kon lijken op behaagzucht
in het uiterlijke, om met ieder ontwerp meer te benaderen een hoogen
en strakken, eerlijken eenvoud, die van niets zou getuigen dan van wat er
in spreken moest: doel, constructie, materiaal. -- En zoo kwam tot een
stoere, haast stroeve grootheid.

Wie deze wordingsgeschiedenis van de Beurs niet meebeleefd heeft, kan geen
indruk hebben van de karaktervastheid, die het in den bouwmeester vorderde, om dezen weg te begaan. En wie heeft meebeleefd hoe hij om dit
werk is gehoond en belasterd en ik, die van I 90 I I 9 i I het geluk had
te wonen in een andere schepping van hem, waar het Amsterdamsche
publiek ook al niet over zwijgen kon, en die in dagblad en Raad zijn
werk verdedigen mocht, weet daarvan! 1 ) kan niet nalaten den menschkunstenaar heel hoog te stellen, die, ondanks dien hoon, rustig is voort
weg van zijn innerlijk moeten.
-geanopd
En in ' die 25 jaren, sinds de voltooiing van de Beurs verstreken, is
Berlage inderdaad nooit afgeweken van zijn ideaal, al heeft hij geleidelijk,
in zijn zelfontwikkeling, deze beginselvastheid meer en meer weten dienstbaar te maken aan schoonheidsdrang en fantaisie, terwijl deze beide toch
nooit als wel bij andere moderne bouwkunstenaars vrijelijk mochten
speleg buiten den eerbied voor doel, constructie, materiaal en vooral voor
Echtheid en Eenvoud. Hoe hij dit alles hanteert, bewijst het kantoor
dat hij nu, op het zgn. land van Bylant in Den Haag, bezig is-gebouw
te maken voor de Assurantie -Maatschappij De Nederlanden van 1842. Naar
moderne constructie is het geraamte van dit gebouw van beton. Maar terwijl
tot heden zulke geraamten plachten omkleed en verborgen te worden achter
vóórmuren van metselwerk (zie het Gebouw der Handelmaatschappij in de
Vijzelstraat te Amsterdam, uiterlijk een harmonische constructie van wijlen
de Bazel) laat Berlage nu rustig dat betonnengeraamte spreken ; weet er
door lijn en voorsprong schoonheid mee te bereiken, en brengt alleen metsel-steen aan tusschen dit geraamte, waarmee meteen een schoone en sprekende
afwisseling van kleurige vlakken en grijze, strenge dragende deelen ver) Ik bewaar nog de anonyihe briefkaart, die me in die dagen bereikte, waarin ik op mijn beurt
gehoond werd omdat ik het werk van dien a r c h i g e k B. had durven verdedigen? - De domheid
is dikwijls heel geestig (sic!) en laf! ---

1
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kregen is, terwijl in het geheele ontwerp de verticale en de horizontale
strekking elkander prachtig doorkruisen en in evenwicht houden.
Over de „Schoonheidswaarde" van werk als dit zullen velen, vóór als tegen,

PARKW IJCK

lang niet uitgepraat raken. Maar wie de waarde begrijpt van waarachtigheid,
eerlijkheid en karakter in alle kunst, en beseft hoe alleen uit deze het groote
en blijvende groeien kan, zal uit dit werk aanvoelen dat hier een kunstenaar
aan het woord is, die tegelijk een prachtig mensch is, en een voorbeeld
voor een ieder, die iets wezenlijks in het leven bereiken wil.
Wie zich verdiepen wil in het werk van Berlage en een indruk krijgen van
zijn ontwikkelingsgang, zijn werkkracht, zijn fantaisie, kan alles bijeen
vinden in het boek, dat de firma W. L. en J. Brusse te Rotterdam, als
herdruk en uitbreiding van het in I9I6 over hem verschenen werk, kortelings het licht heeft doen zien; nu met een Inleiding van Architect
Jan Gratama.
Den Haag, Kerstmis, I 925.
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• E nachten zijn rijker nu dan de regendagen.
Dan schijnt er de maan en is het ononderbroken regengeruisch verstild en is het uit met het bestendig druipen vanaf
de blaadjes, de takken, de arme, doornatte bloemen, die
...4(%r vergaan.
Maar de glans is niet genomen, niet het schijnbaar vernis dat de
vochtige bladeren dragen.
Het is nu dat de manestralen glinsterende sieraden te voorschijn brengen als
waren het glimworpjes met hun fosforiseerend licht, als waren hei kristal lijnen hangers.
Zoo staat de berkeboom, na de regendag, in de maneschijn te pronken, in
een ademloos uitrusten en het is of hij niet weet hoe bijzonder diegene hem
heeft gemaakt die naar het scheen hem niet genegen was, maar onbarmhartig striemde in koude, wreede, onbegrepen straf.
Zoo zijn ook aan zulke regendagen de uren in menschenlevens gelijk en staat
men verwonderd hoe in de stilte later, het glanzen komt van de eeuwigheid.

A
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Ik voel er zijn nog vele dingen
die 't leven in mij breken moet:
de zelfzucht die mij klagen doet,
de lafheid, die mij soms doet vrezen
diep in mijn eigen zelf te lezen;
de hardheid voor een ander's lot,
terwijl ikzelve hoop op God.
Als dan de Stilte neer komt glijden
en 'k met mijzelve ben alleen,
dan zoek ik .... tot geheel mijn denken
mij leidt naar beter leven heen;
dan zoek ik .... tot geheel mijn streven
weer wordt: een ander zon te geven.
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II
Een stil wit winterlicht vulde de- kamers tot in de diepste hoeken, het
scherpe licht, dat óp scheen van de besneeuwde wereld. Vanwaar zij lag zag
Nina, boven de tochtdeken uit, de wit bekapte toppen der heesters in het
voortuintje, daarachter de sneeuw-bevrachte dennen tegen het doorschijwant daarrende luchtgrijs. En zij wist precies, al kon ze het niet zien
hoe 't er verder uit zag : weg en tuintjes verloren
voor lag ze te laag
onder 't wit, en onder de boomen de heuvelige grond, enkel glooiend wit,
waartegen scherp de rechte stammen donker rezen, en verder weg, helder
groen en rood in al dit wit, het nieuwe villaatje. En ginds, wat je niet
zien kon van hier, de hei .... witte eindeloosheden ...
Stil was 't, geen windje bewoog de takken met hun zware vracht. En al
maar ijler werd het luchtgrijs, het werd ook kouder, zeiden ze, morgen
zou 't wel blauw zijn, helder vriesblauw boven de witte wereld. 0, daar
in te loopen, stil en alleen, tusschen de donkere boomzuilen, in dat blanke
plechtige, en geen ander geluid dan soms het eenzame roepen van een vogel

of nu en dan het doffe neerplakken van een sneeuwvracht, die van een
boomtak viel .... 0, dat dit nu niet kon, dat haar dit ontzegd was! ...
Dit eenvoudigste, dat iedereen hebben mocht .
Haar oogen waren zwaar van niet gestorte tranen en onder haar gevouwen
handen ging haar borst zwaar ademend op en neer. Zoo plotseling, als een
stormvlaag, was het over haar gekomen, en ze was zoo weerloos .... kon
ze dan niet meer tegen 't alleen-zijn? . Waar bleven nu haar geduld en
haar moed? Ach, als ze ook maar niet telkens het gevoel had, dat zooveel
heerlijks haar voorbij ging, onherroepelijk, voorgoed ! Kwam het door al die
donkere winterdagen, dat 't wel leek of het nooit meer komen zou, dat
eenvoudige, zoete geluk, dat iedereen bezat en nauw' waardeerde: te mogen
gaan door kamers en gangen, te mogen wandelen langs de wijde wegen?.,.
Als ze 't ook maar éens probeeren mocht, vijf minuten, één minuut ...
dat ze wist, dat 't nog kon! Dan zou ze weer kunnen wachten! En dokter
Brons zei altijd maar: de tijd is nog niet gekomen! 0 maar ze moèst het
hem nog eens vragen, smeeken .... zeggen, dat ze 't anders niet langer
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uithield .... morgen dadelijk! Hij was toch altijd tevreden, en in hoe
langen tijd had ze nu al geen pijn meer gehad in haar heup! .. .
Ja morgen .... het voornemen gaf al rust, een belofte leek het. Een klein
glimlachje gleed om Nina's mond en onder het korte blonde haar veegde
ze een vochtigheid weg, die daar was komen parelen als van een zware
inspanning. Och wat tobde ze toch! Ze leek wel dwaas. Of er al geen moei~
lijkheden genoeg waren in de wereld. Hoe stond 't nu met Otto? Al vier
weken achtereen was hij niet thuis geweest ! Zou hij nu déze week weer
eens komen en misschien Felix Romny meebrengen ? Ach, als ze hem maar
weer eens even sprak en zag .... wist, dat die donkerte weg was uit zijn
oogen ...
Hoe stil was het nu toch. Geen geluid dat van buiten kwam en binnen
hoorde je niets. Moeder en Tony waren uit en Jaan, de werkvrouw, was
in de keuken aan 't koperpoetsen. Daar werd je droomerig van en traag,
van die rust. Maar dat was niet goed, ze moest maar weer gaan haken ... .
of wat lezen nu, in dit heldere licht ...
Haar twee handen hielden het boekje met Gezelle's gedichten boven haar
opkijkende oogen, die zonder moeite lazen in den wit- helderen schijn. Zoet
en warm doorvloeide haar de teedere verrukking om wat zij lang al kende
en wat haar toch elke keer weer verrukkend-nieuw en heerlijk was. De stilte
in huis verdiepte zich tot een vredige innigheid.
Toen was 't of een schaduw glipte over het papierwit, als was er iemand
langs het raam gegaan. Zij besefte het pas toen zij het dichtkleppen van
de voordeur hoorde en voetstappen in de gang. Was er gescheld, of was
iemand met den sleutel binnen gekomen ? .... Moeder en Tony al ? ... .
kon haast niet .... Zij liet haar boek zakken, wachtte, haar oogen naar dc
kamerdeur ...
Otto! Zoo doorschokte het haar, dat zij nauw' een kreet weerhield en het
boekje glipte uit haar handen.
Otto, nû! .... een donker besef van onheil rees in haar, of daar eensklaps
werkelijkheid werd wat zij, zonder het voor zichzelf uit te spreken, vaag
vermoed had. En terwijl hij zonder te spreken
zelfs geen groet had
zij verstaan
de kamer doorliep, zag zij hoe uit de opstaande donkere
jaskraag zijn gezicht doodsbleek opdook, angstig-veranderd, verouderd,
met de starre oogen, die niet schenen te zien.
Jongen, sprak ze, met een stem die leek van een ander te zijn.
Ben jij daar. . .
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Zijn strakheid scheen te breken, hij wierp zijn hoed op een stoel en hij
bewoog zijn lippen of hij spreken wou. Eindelijk vroeg hij, schorrig:
--s Ben je maar alleen ? .... Is Moeder er niet ? ...
Moeder is uit .... Maar .... Otto, wat is er? .... wat wou je van
Moeder?
Niets .... Zijn starre oogen tuurden naar buiten; hij stond daar en
zweeg weer, als was hij alleen in de kamer. Dan moest ik maar weer weggaan .... sprak hij eindelijk voor zich heen.
Maar Ot, Moeder komt toch straks weer thuis? .... Heb je dan zoo'n
haast ? .... En kan je mij dan niet zeggen wat je .... kan ik je dan
niet helpen ? ..
Nee .... zei hij dof. Even gingen zijn oogen over haar smeekend gezichtje, maar zij keken dadelijk weer van haar weg.
0, dat ze nu niet kon opstaan en naar hem toe loopen en haar armen oni
hem heen leggen .... hem vasthouden! Een razende angst, dat hij zou
weggaan zonder te hebben uitgesproken wat hem kwelde, zonder dat zij
hem zou kunnen tegenhouden, maakte een oogenblik alles zwart voor
Nina's oogen. 0 waarom bleef hij zoo ver van haar, dat noch haar handen,
noch haar meelij hem bereiken kon! Heet zwol het verdriet in haar borst
en zich bevend naar hem toekeerend, fluisterde zij in een snik:
Ot .... kom 's bij Poppetje ...
Een siddering van pijn vloog over zijn wit gezicht, hij deed een stap,
en nog een .... en daar kromde hij ineen voor haar ruststoel, zijn gezicht
viel op haar borst, zijn armen omvatten haar bevend. En hij snikte woest
en toomeloos, heel haar lijf schokte ervan, hij snikte met zware heftige
halen en soms klonk een zacht gekreun daartusschen als van een kind dat
pijn heeft. En Nina streelde almaar zijn arme gekwelde hoofd, zwijgend,
en voelde haar eigen tranen stroomen. Tot zij eindelijk fluisteren kon:
Zie je nu wel hoe goed 't is om bij Poppetje uit te huilen T .... Jij
domme jongen, om zoomaar weer weg te willen loopen ...
O .... je weet niet .... nokte hij, .... je begrijpt niet .... wat ik.. .
Nee, zei ze, maar vertèl me dan ook. Misschien kan ik je helpen,
heusch!
Niemand kan me helpen, zei hij somber, en Nina zag hoe zijn beschreid gezicht met den droevig neergebogen mond nu toch weer jongens
-achtig,
bijna kinderlijk leek.
Waarom kwam je dan naar Moeder toe ? vroeg ze gevat.
-
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- 'k Weet 't zelf niet .... 'k Weet heelemaal niet meer waarom ik hier
naartoe gekomen ben! Gek was ik!
Ik denk dat iedereen vanzelf naar huis toe loopt, als hij in moeilijkheid zit ...
Ot .... smeekte ze, hem aanziend,
Hij sprak niet meer. Nina wachtte.
zijn hand tusschen haar twee witte handjes.
Het is zoo beroerd met me En met
Och Poppie ! barstte hij uit.
horten en stooten, toch rap, als brandde 't hem nu, vertelde hij. Aanvankelijk was het haar verward en duister, maar al gauw vond zij den draad
van het droef verhaal en zij luisterde zwijgend, zacht zijn hand streelend,
zonder te durven opzien naar zijn half afgewend smartelijk gezicht .. .
Hoe het begonnen was? .... Peter Brandt, met wien hij verleden jaar_
samenwoonde, had hem er mee naartoe genomen .... in 't begin had
hij er zoo geen erg in gehad .... geen gedachte aan iets verkeerds of
gevaarlijks .... 't waren ook allemaal geschikte, fideele kerels .... en toen
hij 't eenmaal wist .... toen had 't hem ook nog nieteens zoo'n misdaad
geleken. Wie speelde er niet eens 'n enkele keer? Maar 't is daar zoo gek
mee, net als met drinken .... Je ziet geen eind .... je bent op 'n hellend
vlak .... Toen hij het begon te beseffen was 't te laat .... te laat .. .
Je kunt er jezelf niet uitredden uit zooiets .... net zoomin als je jezelf
uit 'n moeras kunt trekken. Almaar dieper raak je erin .... Aanvankelijk
had hij wel geluk gehad, maar wat hij won, dat ging weer op aan pretjes
en allerlei luxe dingen, waar hij vroeger niet aan gedacht had en die hem
in den grond ook niets konden schelen .... nu niet meer tenminste ... .
en toen was de kans gekeerd, 't waren eerst maar kleinigheden geweest, maar
dan werd 't meer .... hij had geleend om te betalen en weer opnieuw te
kunnen spelen, in de hoop terug te winnen wat hij verloren had .... Krank
dat zooiets nooit lukte! Toen was 't almaar erger geworden,-zing,
almaar dieper was hij erin geraakt .... Nu kon 't niet langer .... En juist
Brandt was 't, die 't hem nu 't moeilijkst maakte, Brandt, die dan ook
't meeste van hem kreeg ...
Hij wischte zich het klamme voorhoofd af en zweeg. En ook Nina's
bevende lippen zeiden geen woord. Er was geen verwijt, geen boosheid in
haar; alleen een groot, groot medelijden. En een zwarte angst voor wat
daar dreigde. Dat hamerde almaar in haar, zij moest weten hoè erg 't
was .... hoè veel .... En fluisterend durfde zij 't vragen, eindelijk
Hoeveel .... is 't, Otto? ...
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Zevenhonderd .... mompelde hij, en boog in schaamte het hoofd.
Oh! kreunde zij, verslagen.
Zevenhonderd gulden! .... Hoe kwamen zij ooit- ter-wereld aan zoo'n bedrag? 't Was of zij zich voelde wegzinken, langzaam, diep wegzinken in
een bodemlooze donkerte ... .
Ik kan hier niet uitkomen .... 't is onmogelijk. Ik heb al van alles
bedacht .... ik heb me suf verzonnen .... tot ik eigenlijk niet meer
denken kon .... De nachten waren er lang genoeg voor! .... Je hebt geen
idee, hoe lang zoo'n nacht duurt, als je gedachten aldoor maar om éen
ding heendraaien .... net of je rond moet loopen in een hok zonder uitgang .... Gek zou je daarvan worden!
Zwijgend hield Nina nog zijn hand omvat; in haar zochten haar woelende
gedachten naar éen klein lichtschijnsel in dit duister.
Breek er je hoofd maar niet over, zei hij bijna grimmig en wrong zijn
hand uit haar vingers. Je kunt me niet helpen. Ik heb er mezelf in
gewerkt, ik moet maar weer zien dat ik eruit kom. En bijna schamper,
maar met heesche stem, fluisterde hij erachter: Ik kan naar Amerika
gaan .... of zoo iets ...
Otto! kreet zij en greep zijn arm.
Nee, dat kan je niet .... zoomaar ineens een streep halen door alles ! En wij dan ? .... Moeder en wij
allemaal ? En Otto .... daarmee zou je toch ook die schuld niet uitwisschen ...
Hij steunde, de gebalde vuisten tegen het gezicht gedrukt.
Zie je wel, er is geen uitweg ...
Zeg dat nu nog niet .... misschien .... Een zacht blosje kleurde
Nina's wangen, zij duwde zich wat hooger op haar kussen. Zij had een
flitsje van helderheid gezien in het donker, even maar; haar moed ontwaakte weer. Er moest immers een uitweg zijn, het moést eenvoudig, al
zou zij er hemel en aarde voor bewegen! .... Er waren immers menschen genoeg, rijke menschen, voor wie zevenhonderd gulden zoowat niets
beteekende !
Otto, jongetje .... vroeg zij,
als je deze schuld kwijt was, zou
dan alles voorbij zijn ? .... Ik bedoel : zou 't dan ook werkelijk achter je
liggen .... en zou je dan nooit meer .... opnieuw .... ?
Praat geen onzin, zei hij bruusk,
hoe zou ik uit deze schuld raken?
Dat .... ik .... misschien weet ik wat .... Al warmer voelde Nina
haar wangen . branden, haar oogen zochten de zijne.
Maar zeg dan
,
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Otto .... zou je dan, als je heelemaal opnieuw begon .... zou je dan
heusch niet weer in hetzelfde kwaad terug vallen?
Haar sterke blik hield hem vast en verwarde hem. Hij stamelde:
Als ik .... als iemand me .... O ! als ik het geluk had om hieruit
te raken, dacht je dan, dat ik zoo maar éen keer .... ? Als je wist in
wat een hel ik heb geleefd, nu zooveel weken al, dan zou je er nieteens
aan twijfelen.
Er ging een beven door zijn lippen, wat zijn gezicht weer die hulpelooze
kinderlijke uitdrukking gaf, die Nina zacht ontroerde. Een groote heerlijke warmte vervulde haar; zij voelde een kracht in zich om alles te
kunnen. Zij wist nog niet hoe, zij wist nog niet waardoor en toch voelde
het in haar zoo zalig~zeker.
Beloof het me dan, jongen, zei ze zacht en vast,
dan zal ik ...
ik kan nog niet precies zeggen hoe .... maar het komt in orde .... ik
zal je helpen! Vertrouw je daarop?
Ja .... zei hij zacht, wonderlijk onder den indruk van haar zekerheid.
Zijn ontdaan gezicht ontspande zich een beetje.
Ik geef me aan je over,
...
al begrijp ik nog niet hoe je
Stil! glimlachte zij.
Dat is mijn zaak. Zij trok hem naar zich toe,
haar oogen zochten zijn oogen.
Otto .... beloof 't me dan .
. geef
Poppetje er een zoen op. Dat is zoo goed als een eed.
Ontroerd kuste hij haar effen voorhoofd onder het blonde haar. Hij zag
den glans van haar oogen, den glimlach van haar mond, er leek een vreemde
sterkte van haar zacht gezichtje uit te stralen en een schaamte om zijn
eigen zwakheid, waarvoor zij zelfs geen woord van verwijt gehad had,
deed een gloed in zijn wangen branden.
Het scheen, dat er nu niets meer viel te zeggen, zoo stil bleven zij samen,
zijn hand nog tusschen haar vingers. En toch was er nog zooveel, Nina
voelde 't, zooveel, dat door haar heen woelde, naar haar lippen drong, en
waarvoor zij toch de woorden niet kon vinden. Ach, en in Otto zelf
natuurlijk ook .... Zij bezag zijn half -afgewend gezicht, dat nog zoo
vreemd, zoo anders was dan hij het kende, ouder .... bijna pijnlijk, of hij
veel had geleden. Ach, maar dat had hij ook, al was 't dan door eigen
schuld .... zoo'n ontzettende angst .... en dan niemand om je te helpen !
Niemand .... ? Was dan .... ? De gedachte doorschokte haar. De vraag
sprong van haar lippen:
Ot .... weet Felix Romny van dit alles?
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ik heb Felix al deze weken niet gezien. Hij ... .
Nee, zei hij,
komt nooit in .... in dat milieu .... Hij is nogal 'n werker. En ik heb
'm .... ik heb z'n geschelschap ook niet gezocht, den laatsten tijd.
Gelukkig! dacht Nina verlicht, en wist zelf niet waarom. Maar het zou
toch ook wel vreemd geweest zijn, Romny met zijn ernstige gezicht tusschen die .... 0, maar Otto dan ? was Otto dan minder, haar eigen
broer ? .... Zij zuchtte.
Mijn leven was trouwens heelemaal uit zijn voegen .... sprak Otto, en
zijn mond vertrok even, gewerkt heb ik niet, ik kon het niet. En ik
zal het nog niet kunnen voordat .... voordat ik me gered weet.
Natuurlijk, je moet eerst tot rust komen, troostte zij zacht. Maar
nu is 't bijna voorbij ...
Bijna voorbij .... Zij hoorde de woorden in zich naklinken en een vreemde
gewaarwording kwam haar vervullen. Een beklemming, een angst .... het
drukkende besef van wat nog te gebeuren stond. Bijna voorbij .... En
alles moest nog beginnen, alles moest nog gedaan! En wat? En
hóe?......
Otto, zei ze, je moest nu gauw weg gaan. Moeder moet je nu
niet zien en niets van dit alles weten. Maar er was nog iets anders, dat
haar dreef hem nu te doen heengaan: het verlangen om nog even alleen
dit alles te kunnen verwerken, te kunnen nadenken ... .
Hij zuchtte toen hij zich ten afscheid over haar boog en haar kuste. En
Nina hoorde de innigheid in zijn stem, die haar opeens deed denken aan
toen zij nog kinderen waren en hij haar, zijn liefste zusje, soms troostte in
verdriet:
Ach Poppetje, moet jij nu heelemaal alleen ons hieruit redden?
Ja jongen, lachte zij met een zachten humor, waaronder hij, met een
kneep in zijn hart, toch even de droefheid voelde, — zóó is de verdeeling:
jij hebt „ons" erin gebracht en ik haal er „ons" weer uit.
!Maar hoe ? Maar hoe ? Als een hamerslag klopte het in haar denken toen
zij eindelijk rustig alleen lag, nadat zij Otto langs het raam had zien ver
zij Jaan, die niet -begrijpend, maar gedwee schuddebolde, had-dwijne
op 't hart gedrukt om toch vooral over dit bezoek te zwijgen.
En er was geen tijd te verliezen ook; binnen drie dagen moest Otto gehol
zijn. Waar haalde ze in zoo korten tijd zevenhonderd gulden vandaan?-pen
Wat haar daarstraks even als een mogelijkheid was door 't hoofd geflitst:
het geld dat zijzelf bezat, haar vader's versterf, dat was immers geen moge-
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lijkheid1 Tot haar meerderjarigheid had moeder er het vruchtgebruik van,
evenals van dat van Tony; Ans had 't hare voor haar uitzet gebruikt en
Otto het zijne voor zijn studie. Ze had er niets aan, ze kon er niet aankomen, ze kon er net zoomin iets mee doen als .... als met het bed
waarop ze sliep. Ach God,' ach God .... wat had ze op zich genomen
wat had ze beloofd! En Otto, die arme jongen .... Heet welden de tranen
in haar oogen, haar zachte mond beefde.
Met het denken aan hem, aan zijn wanhopige droefheid, zijn smartelijk veranderd gezicht, keerden haar moed en haar hoop. Het moest, het moest
Er moest en zou een uitweg zijn. En die zou ze vinden. Nu was ze moe
en nog teveel buiten zichzelf en zoo dadelijk zouden Moeder en Tony wel
terug komen .... ze zou probeeren kalm te worden .... Maar vannacht,
stil in het donker, zou ze nadenken. De nacht is zooiets wonderlijks en
goeds .... dan lig je en luistert naar de stilte .... zweven er niet in den
nacht gedachten, die in je vallen, als je daar zoo roerloos-wachtend ligt,
zooals dauwdruppen in de bloemen, of als 't zaad in den grond ? Ach ja,
de nacht zal het wel brengen, en zij zal trouw en geduldig wachten, al zou
het tot den morgen duren ...
Nu kon ze wel rustig zijn en gewoon bij het thuiskomen van Moeder en
Tony; voor 't oogenblik had zij dit zware van zich afgeschoven. Het schemerde al, maar de witheid buiten weerkaatste nog een laat licht.
-- Arm schaapje, lig je daar zoo in 't donker beklaagde Moeder, en als
een warmte voelde Nina Moeders diepe, zangerige stem over zich heen
komen, het trilde in haar of haar spanning in lachen en schreien tegelijk
zou breken, zij sprak niet, glimlachte maar. Moeder gooide bontmutsje
en mof en pakjes van zich af om haar , ,schaapje" te knuffelen. Tony,
steek gauw de schemerlamp aan, en de gordijnen dicht . en dan krijgen
we een lekker kopje thee van je, hè ...
- Zur Befehl, Frau Mutter, schertste Tony. Verders nog iets van uwes
orders?
In het zachte lamplicht, de witte winterwereld buiengesloten, leek opeens
alles anders. Of ze uit een vreemden droom in de werkelijkheid terug kwam,
scheen 't Nina. Doch die droom was geen droom, maar bittere waarheid.
Even zuchtte zij.
Wat 's dat nou? Nineke .... wat scheelt eraan? .... Niet zoo zuchten,
hoor! Moeder's stem was zoetjes en sussend, als praatte ze troostend tot
een verdrietig klein kind. Een oogenblik zochten Moeder's oogen Nina's
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gezichtje af, maar zij lag daar volmaakt rustig en glimlachte maar
eens. Wel Moeder-mijne, waarom zou ik ook niet eens zuchten
mogen ? .... Zelfs ik! Let u liever op Tony, die natuurlijk de thee weer
verdrinkt als u er niet bij bent, of stil de helft van de koekjes opsnoept.
En Moeder's aandacht, die nooit lang bij hetielfde bleef, was alweer van
haar afgeleid.
Nina vouwde op de borst haar handen over elkaar terwijl zij stil rondzag
over de vredige, lief-vertrouwde kamerdingen. De roodbruine chrysantjes,
in het licht der lamp, schenen een eigen gloed uit te stralen, het gelige
ivoor der pianotoetsen was een rustig-wachtende blankheid in den lichtschijn. En weer borrelde het verlangen in haar op om op te staan en erheen
te loopen, om de fijne bloemblaadjes aan te raken en de handen uitgebreid
op de toetsen te doen rusten. 0 wanneer, wanneer ? .... En zij dacht weer
aan haar voornemen van daarstraks om morgen dokter Brons te smeeken,
dat ze toch eens even zou mogen opstaan .... probeeren alleen maar ...
Ach, hoe ver scheen dit nu teruggeschoven, nu er zoo iets anders was om
aan te denken I .... 0, was dat maar eerst voorbij I Niets, niets kwam er
meer opaan voor dat in orde was.
En met een glimlachje, dat zonder dat zij 't besefte over haar bekommerd
peinzend gezichtje gleed, keek zij naar het kleine vlugge figuurtje van
Moeder, die met haar gewone beweeglijke bedrijvigheid van 't een naar
't andere wipte en neuriede en babbelde dooreen en Tony plaagde die met
een opzichtig vertoon van haar meerdere lengte, langs haar schouder op het
kleine vrouwtje neerzag. Ga weg mug! Kruimel- van-'n~mensch .... als
ik blaas lig je ondersteboven ! Maar Moeder,vlug als 'n lenig katje, glipte
rap voor Tony's grijpenden arm weg.
Ach, dat kind -moedertje! Hoe was ze toch zoo jong en fleurig gebleven,
door alle misère en moeilijkheden heen 1 Een groote warme verteedering
zwol uit in Nina's hart. Goddank dat ze nu tenminste gelukkig was en
van dit van_ Otto! .... Vroeger
dat ze niets wist
zonder
zorgen,
g had ze
ze
voor
alles
alleen
had
en
toen
moeilijkheden genoeg moeten doormaken
gestaan. Het mocht niet, dat het opnieuw begon, nu moest een ander maar
eens vechten. Zooals Moeder vroeger voor hen gevochten had. Nu was
't haar beurt .... Ja, ze zóu 't volbrengen, het moèst, niet om Otto alleen,
ook om Moeder, om Tony, om de rust en het geluk van hen allen ...
Maar toen zij zag van de een naar d' ander, hun blijde, argelooze gezichten,
heel deze kamersfeer van veiligheid en rust, toen kropte het plotseling be-
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nauwd in haar keel, omdat zij zich zoo bitter verlaten voelde met dat
zware dat zij alléén volbrengen moest.
(Wordt voort gegezet

^

DE HOUTDUIF
DOOR

TINE COOL

•
AT is dat nu houtduif, wat wil je, nog moet het Kerstmis
•worden en nu al aan het roepen ben je, wie kan dat nu
'
o - •verdragen?
Als de wind door de kleeren waait en de lucht strak en
helder is, dan kirren toch de duiven niet?
Wat zit je dan toch in die kale boom, daar op je eenigheidje, zonder bladeren
om je heen, zelfs zonder zichtbaar zwellende knoppen?
0, daar komt een tweede aangevlogen, die heb je ook het hoofd op hol
gebracht, je bent een slechte vogel, de menschen maak je van streek en da,
kan toch niets dan teleurstelling worden met jullie beiden daar in die
windbewogen takken.
Je borst die zet je in de zon, maar je wilt het nu verder wel laten, te doen
of de lente al aan het worden is.
Vreemd zoo 'n zang in den winter, vreemd zoo even een geluid uit de
weeldetijd.
Jullie vogels moeten dat laten, wie kan daar nu tegen, 's ochtends een
dwaas krielkiphennetje te zien stappen van zijn nest met drie pas geboren
kuikentjes en 's middags de liefderoep te hooren, en dat als het nog niet
eenmaal Kerstmis ist
Jullie moeten verstandig zijn, wij moeten toch ook werken zeker, om klaar
te zijn.
-

8g CATHARINA VAN RENNES 8S
DOOR

FRÉ VAN HUFFEL
„De muziekwareld is mijn paradijs"
(Schoolmeester)

•

E Schoolmeester, 'k veronderstel het meerendeel zijner gedichten
als bekend, zegt typisch -rake, oer- geestige dingen. Licht men
;
i
• een zinnetje, als boven, uit het verband, dan kan 't een.
catagorie van menschen op een juiste wijze karakteriseeren,
haar geaardheid precies belichten.
tl...l4'4.:r
Bij het citaat
Bi
citaatjee „De muziekwareld ismijn
minparadijs"
aradis ('t is uit: „De Nachtegaal") zie 'k bepaalde personen voor me. Menschen, die in het bezit zijn
van een oorspronkelijk, gul, gedecideerd -Hollandsch kunstenaarsschap. Ik
noem Catharina van Rennes, Hendrika van Tussenbroek en niet 't minst,
Dr. Johan Wagenaar, die o. m. de dichtkunst van den Schoolmeester zoo
voortreffelijk heeft aangevoeld en weergegeven.
Deze drie kunstenaars loopen zeer uiteen, maar er is een schakel, die hen
bindt en dat ís: de zin voor een gezonden humor. Welk een kostbaar bezit.
Bij Catharina van Rennes openbaart zich die eigenschap 't allermeest in
haar muzikaal opvoedingssysteem. Een les, ook een openbare, is doorspekt
met allerlei, geestige, vernuftige invallen. De ernst en de luim wisselen
elkander af, maar ze vullen elkander ook aan.
Onze Nederlandsche muziek -pedagoge bouwt en hoopt op de duurzaamheid van haar leeringen, die in geen geval stempel mogen dragen van
een machinaal pomp-opvullingssysteem. Zij waakt voor een logisch~
muzikalen levensgroei.
Het kind moet zich boven alles spontaan kunnen uiten. 't Moet leeren
zingen met het hart. De boekjes in de kast; de tonen, de melodie zullen
hoogtij vieren. Het lied moet worden beleefd, 't moet gestalte aannemen.
De jeugd leert van haar : ordenen. Zij moet zich de opgelegde taak bewust
maken. 't Moet van binnen klaar worden, weten waarom 't gaat. Zij
(de jeugd) wordt door haar tot de bekentenis gebracht, dat de stem het
schoonste, het goddelijkste instrument aller instrumenten is.
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Hij of zij, die het voorrecht heeft genoten een openbare les van Catharina
van Rennes bij te wonen, heeft gevoeld, dat het lied daar de natuurlijke
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gedaante aanneemt, dat de muziek zelfs voor den miniatuur -mensch reeds
een levensvreugde is geworden.
Ik zal eens iets van zoo'n openbare les vertellen.
De leidster van „Bel Canto", zoo heet de zangschool, woont te Utrecht
in een deftig heerenhuis. Laat ik de lezers even binnenleiden.
De lessen worden gegeven in een groote tuinzaal met ingelegde vloer.
Onmiddellijk treffen u de ouderwetsche, bruin- getinte balken, die versierd
zijn met in goud - geschilderde spreuken. Ze blikken rustig op u neer; ze
leeren u wijze, eenvoudige dingen. Komaan, ik maak ze u bekend.
„Jubilate heiszt jeder Tag, auf dem der Arbeit Segen lag".
Een spreuk voor de gansche menschheid bestemd. Een, die Handel had
kunnen inspireeren tot het componeeren van een zijner glorieuse, sprekende,
kleurrijke koren. Dan:
,,Gut gesprochen ist halb gesungen"
,,Aber das Herz hat auch sein Antheil am Ton"
Zit er niet een mooi, logisch verband tusschen deze beide spreuken?
Verder nog:
„Im Anfang war der Rhytmus"
Is 't toeval, dat in de nabijheid van de rhytmiek- spreuk het motto der
school prijkt : A.(lles) P. (rettig) V. (inden) .
Bij een analyse omvat dit immers de enkelvoudige, oorspronkelijke maatsoorten.
Alles prettig vinden
I 2
1 2
1 2 de tweeslags
en
A. p. v.
I 2 3 de drieslagsmaat.
In het midden van het zangheiligdom staat de vleugel. Een enkele smaak
wandversiering is slechts aanwezig. Het notenbord waarop o. m. alle-vole
rhytmische problemen tot klaarheid worden gebracht, ontbreekt natuurlijk
niet. Heel het interieur werkt mee tot concentratie.
Toen de klok „acht" gewezen had, zette Catharina van Rennes zich aan
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het klavier, speelde met gespierden aanslag een marsch, waarop de leerlingen
,,in de vastgestelde maat" 1 ) binnenkwamen.
„'t Was een concert vocaal". 1 )
Levendig en uit volle borst werd het „Princesselied aangeheven. De openbare les was begonnen.
De presentie-lijst werd gecontroleerd, waarop een radde oefening op

„Nu, kinders! De toonladders van D- klein, canonisch! Géén hèèè's..... Jullie weet de leus van
Bel Canto: A. P. V. Alles Prettig Vinden. Toe dan .. .....

do-re -mi, enz. met „De muzikale auto" tot titel door de ruimte klonk.
Zulk een vlugge solfege is heilzaam voor de vorming der medeklinkers,
nog heilzamer voor het losmaken - der kaakspieren, die als oud roest vast
kunnen zitten. Olie voor den motor.
De zang vormde gelukkig een belangrijk deel van het program. Al zijn leesen rhytmische oefeningen van een onberekenbaar nut, al staan die in een
nauw verband met den zang, het lied is toch tenslotte de bron, waaraan
1)

Fotografie Fa. C. J. L. Vermeulen -G. Diesfeldt, Nieuwe Gracht 5 0, Utrecht.
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men zich zoo graag wil laven. Die bron in „Bel Canto" is zoo helder als
kristal.
De élèves van Cathr. van Rennes zingen natuurlijk, rhytmisch-vast,
duidelijk van uitspraak, met een preciese ademhaling en met een treffende
dynamiek. Zij zingen met een volle overgave. Zij hebben de zaak in het
geheugen en in het hart.
„De jonge philomeelen
„Dragen het Haarlemsch orgel in haar keelen" 1
De muziek bloeit in die tuinzaal
heerlijkheid.

op

)

in al haar eenvoud en in al haar

„Ik jeune mij daran"
„Als ik het liedeke kan"
zingt Cathr. van Rennes in een der kleengedichtjes. De leerling leeft en
doet leven.
„Want zingen is 't, dat leven doet en lang en lustig leven!"
zegt Guido Gezelle.

Zoo is het.

Ik wil verder vertellen, wat er gezongen is.
Mozart's „Ave Verum" en „Grabgesang''. Drie boeiende mooi- en vlot
geschreven liedjes van den Franschman Grovlez, die de intimiteit en de
fijnzinnigheid bezitten van enkele Kamermuziekwerken der grootste componisten van de twintigste eeuw, van een „Maitre" Claude Debussy, van een
Maurice Ravel.
Ze zijn sober van melodie, dikwijls apart van harmonie, maar zonder
eenige opdringerigheid of gewildheid. Moderne muziek van de beste soort,
wat in onzen tijd veelzeggend is. De „Berceuse" met een sereen sopraansolo'tje
van slechts drie noten aan het slot is een ongemeene vondst. Welk een
dichterlijke gedachte!
Deze liedekens verrijken ongetwijfeld de kinderzanglitteratuur.
De zangen van Cathr. van Rennes ontbraken natuurlijk niet. Die zijn geschapen voor de jeugd.
In zoo'n „Bruidsdans ", „Blijf niet bij de pappot zitten", in „Mijn Land"
zit een stuwkracht, die tintelen, die prikkelen doet. 't Is een genot, als
de componiste haar eigen werk op het klavier weergeeft. Dan voelt men
pas dien diep -muzikalen kern. Dan wordt men in dien eigenaardigen sfeer
getrokken, welke alleen de uitverkorene scheppen kan.
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Vervolgens werden er volksdeuntjes van andere nationaliteiten gezongen,
alle in de land -eigen taal. Ik telde zes talen.
En niet te vergeten Hendrika van Tussenbroek's kostelijk, kantig -rhytmisch
koortje met solo „Perrette en de melkkan' . Toen riep de humor : „Victorie
in het Conservatorie'' 1 ) . Een „bis" schalmeide. Dr. Johan Wagenaar had
wellicht op dezen roep in verschillende toonaarden geuit z'n contrapuntischen dichtader laten vloeien.
Ten slotte werd ons toegezongen het „Sluimerliedje" uit het zangspel
„Lentebloemen ". Dit zangspel wordt zelden uitgevoerd. Indien het
natuurgetrouw in elkaar wordt gezet, zonder opsmuk van tarletan-achtige
costuumpjes, en met hoogst-eenvoudige decors (dit woord is misschien te
deftig) dan kan er een opvoedende kracht van uitgaan, mits de spreekrollen
sober worden gezegd, in den geest, die in „Lentebloemen" ligt opgesloten.
De liefde voor het Flora-kind, de liefde voor de natuurwonderen wordt
gevraagd, zonder meer. In Mevrouw van Hille-Gaerthé's „Lentebloemen'
voelt men dezen tendenz : het innige verband tusschen natuur en religie.
Cathr. van Rennes illustreerde den tekst hier en daar primitief, naïef-vroom.
Voordat we „Bel Canto' 'een „tot weerziens" toeriepen, zongen we allen
staande, leerlingen en gasten het onvolprezen, naar alle kanten licht verspreidende „Zonnelied".
Ik wil nog even teruggaan en vertellen, hoe den discipelen het begrip wordt
bijgebracht van melodie, harmonie, rhytmiek en dynamiek.
Mevrouw van Rennes speelt eerst een hoogst eenvoudig motief zonder
nuance, waarop dit ondersteund wordt door simpele accoorden (harmonie),
vervolgens maatkundig wordt ingedeeld en geordend (rythmus) . Ten
slotte moet het lied leven door de schakeeringen in de voordracht (dynamiek) . De leerling hoort dus het ontstaan der muzikale phrase, hij volg:
den logischen groei. Dit is een prachtding dat voor de jeugd van blijvende
en onschatbare waarde is.
De lezers kunnen zich zeker wel begrijpen, dat men van zulk een openbare
les noode afscheid neemt. De kalender wees Juli aan, maar de stemming,
de sfeer was die van Prins Lente. Toen we ons gedurende een rustoogenblik
onder het lommer van den lusthof verpoosden, schoten me deze regelen
te binnen:
„Daar school een nachtegaal in 't groen
Het was in de Mei.
En hij zong zoo zoet in 't looffestoen
Het was in de Mei." ' )
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Thuiskomende wist ik dat een avond in Bel Canto een bijzonder cachet
draagt. Ik betreurde het, dat slechts een klein contingent menschen de
gelegenheid kreeg het werk van onze hoogbegaafde landgenoote te volgen;
maar de intimiteit van zulk een avond is goud waard.
De Schoolmeester zou zijn nabetrachting aldus hebben geeindigd:
„O Neerland stuur toch blij te moe
Uw kroost naar dit collegie toe" 1 )
Ik wil besluiten met een korte beschouwing over Cathr. v. Rennes als
componiste:
in ons land kwam. Lang't Is al jaren geleden dat de stroom: Modern
aam maar zeker baande hij zich een weg. De ooren waren toen niet toegankelijk voor al - de vreemde klankcombinatie's, die werden meegevoerd.
Ze waren te veel gewend aan en verwend door de muzieken, die lang
gemeenschappelijk bezit waren geworden. In hoeverre de-zamerhnd
mensch zich heeft aangepast, in hoeverre hij vatbaar is geworden voor die
nieuwe vormen en kleuren laat ik onbesproken. Het staat vast dat ze
bestaansrecht hebben gekregen. Echter, het is een vreugde te kunnen constateeren, dat het kinderlied en het lied voor de rijpere jeugd onaangetast
is gebleven, dat het nog „als een koningskaars aan den hemel staat te
pralen" l) . Het jeugdige menschdom dankt dit aan de pennevruchten van
Cath. v. Rennes en niet te vergeten aan die van Hendr. v. Tussenbroek.
Ik acht ze even universeel als de symphonieën van Haydn. Is het niet een
gave Gods de gevoelssfeer van het kind te kunnen benaderen. De beide
componisten hebben reflex gevonden en ze vinden die nog. Het kind is blij
met hare scheppingen, het voelt zich thuis in de liederen die uit hem ge
zijn. Is het aan 't realiseeren aan 't herscheppen gekomen, dan-boren
worden de remmen opgeheven die aan 't aanleeren van 't lied verbonden zijn.
De zang is voor elk mensch, voor elk jeugdmensch een soort religie, een
moeilijk te ontberen levenselement.
Cath. V. Rennes was en is nog een harde werkster (haar opus 75 opgedragen
aan Mevr. van Hille-Gaerthé is zoo juist verschenen) . Is het niet merkwaardig dat geen twee liedjes op elkander lijken, dat zij zoowel in het
teere als in het levenskrachtige telkens weer nieuwe vondsten doet. Wel zijn
ze natuurlijk uit 't zelfde hout gesneden, maar elk is op zijn eigen manier
versierd, zoowel rythmisch als harmonisch.
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Het zou te ver voeren in bijzonderheden te treden. 't Is alleen mijne
bedoeling geweest om in dezen wondervreemden tijd iets te vertellen van
een der geniaalste vrouwen, die zich in 't land der tonen voortbeweegt.
Moge het Cath. v. Rennes nog tal van jaren gegeven zijn, hare gaven onder
kinderen en volwassenen te verspreiden.
Utrecht, October 1 9 2 5-

i)

De aanhalingen zijn uit de kostelijke gedichten van den Schoolmeester of variatie's daarop,

PLAGGENHUT VAN VINCENT v. GOGH
DOOR

B. MEREMA
(B ij de losse plaat)
Vindt maar mooi, zooveel je kunt.
(Uit zijn brieven)

ULLEN we deze bijlage samen eens bekijken ? Het onderschrift noemt haar plaggenhut ; laten we deze naam even vast
• houden.
Naar de algemeene vorm te oordeelen, zal deze schamele
/
woning ook wel zoo'n hut zijn. Vincent kon ze in zijn
dagen (± 188o) nogal veel zien in 'Drenthe en Brabant; gelukkig gaat
de plaggenhut in onzen tijd tot de uitzonderingen behooren. Vindt u
echter ook niet, dat Vincent aan de juiste uitbeelding niet al te veel
zorg besteedde, zoo weinig zelfs, dat we wel moeten constateeren, dat
het eigenaardige en pittoreske van dit geval hem bijna geheel is ontgaan?
Hoe komt dit zoo ? Moeten we dit nu bepaald jammer vinden en daarom
deze penteekening naast ons neerleggen als zijnde oppervlakkig en daardoor
onbeduidend?
Ik geloof het niet. Laten we haar nog eens beter bekijken, ook al is u het
aantrekkelijke eener verzorgde teekening ontvallen. Vraag het u zelf eens
af, of er, niettegenstaande dat, niet iets is in deze teekening dat u boeit, dat
misschien onweerstaanbaar trekt. Wat is dat dan toch? Is het de vorm
der hut die, zelf gedeeltelijk aarde, zich als het ware in haar zijkanten weer
bij de aarde aansluit?
Ontegenzeggelijk gaat er wel iets van dien vorm uit: Hij is zinvol.
Er is een opbeuren boven de aarde, er is een terugzinken tevens; er is iets van
het rauwe, het eenzame, rasaar ook een weinig van het intieme: het licht
in de vensters; er is het zwart~donkere, bijna luguber dreigende van het
silhouet der hut, er zijn lichtplekken, die bijna worden tot grijnzende holle
oogen
die vensters! Deze uitbeelding der plaggenhut heeft in zich een
tweestrijdigheid, een conflict, dat als het eerste en belangrijkste den teekePaar in beslag nam, dat hem, als was het een obsessie, niet meer losliet. En
hoe wordt dat conflict onderstreept door die donkere trieste figuur, die
niets is als teekening, maar van gebaar zoo innig-somber; die donkere
figuur op dat natte kale pad
die zich beweegt van het huis af . Dit
huis voor den mensch een benauwenis! Ook de omgeving voor hem even
•
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triest en af stootend ! Is dat niet wanhopig? Nauwelijks durven we meet
vragen, waarom die boomen zoo weinig zijn doorteekend, hun spraak is
immers zoo zuiver triest, kaal, armelijk en vreeselijk desolaat!
Tegenover dit geval stond de jonge Vincent; hij, die het armoedige leven
dezer streek voelde als een klacht, als schrijnende bittere realiteit. Vincent,
die in zich droeg die heerlijke gave van medegevoel te hebben voor levens,
die ondergingen in het kwade en leelíjke, omdat ze nooit met het goede in
aanraking kwamen; voor levens, die ondergingen in leed, en door de zorg
op den voet werden gevolgd iedere stap; wier bestaan vegeteerde, vervlakte in droeve schaduw van eenzaamheid, wier hooger besef van menschziín in de kiem werd gesmoord. Het leed der armen was Vincents leed, hun
kommer zijn voortdurend tobben.
Deze teekening is daarvan een uitbeelding, het is alles in de eerste plaats
innerlijk ervaren, hartstochtelijk beleefd.
Is niet het leven ons gegeven om steeds innerlijk rijker te worden ? Zoo voelde
Vincent het; mooi was datgene, wat je rijker maakt van binnen. „Vindt
maar mooi, zooveel je kunt ", schrijft hij in een zijner brieven, „de meeste
menschen vinden lang niet genoeg mooi".

BLADVULLING
0 dag, gij waart zoo prachtig-mooi,
Laat ons wat achter van uw tooi.
AART VAN DER LEEUW

^
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DOOR

GEERTRUIDA CARELSEN

ORT na mijn veertienden verjaardag, overviel mij, zonder
uiterlijke aanleiding, een sterke neiging tot nadenken en gein••zen. Ik verdiepte mij, stil, alleen, in allerhande vragen, die
in den loop der eeuwen de menschheid hebben bezig gehouden,
zonder dat zij er nog ooit een volkomen bevredigend antwoord op heeft gevonden. En dat stemde mij dikwijls weemoedig, dreigde
mij het goede om mij heen, als door een versomberend glas aan te kijken:
in mijn gedachten nadruk te leggen op de onvolmaaktheid aller dingen.
Ik begon in deze richting toe te geven aan haarklooverijen en zou mis
schien een neerslachtigen, zwaartillenden trek in mijn ziel hebben gekregen,
indien ik niet bijtijds het geluk had gehad, daarover tot een openhartig
ik mag wel zeggen : een wijs man.
gesprek te komen met een verstandig,
Zijn wijsheid, of zijn tact, bestond daarin, dat hij, na rustig mijn verward
klaaglied te hebben aangehoord, eenvoudig zei: dat ieder denkend mensc h
vroeg of laat door zoo'n pijnlijken gedachtengang heen moet, dat hij
zelf er zich in zijn jeugd ook doorheen had geworsteld ; maar dat ik nog
volle jong was voor zulk een geestelijke krachtsinspanning. En hij voegde
er aan toe, dat het geen domheid was, maar gebrek aan ervaring, aan alge
ontwikkeling, die het onraadzaam maakte, mij aan dergelijke-men
i
acrobaten - toeren van het zieleleven te wagen.
Ik voelde het plausibele van deze waarschuwing. Wat mij vooral kalmeerde
en ophief was de vertrouwelijke toon, waarop deze man van rijpen leeftijd
had gesproken over zijn eigen ondervindingen op dit gebied. Indien hij,
dien ik kende als iemand van genoegelijkén, opgewekten aard, die met lust
zijn werk deed, de tobberijen, die mij thans vervulden, blijkbaar zoo glansrijk overwonnen had, dan hoefde ik er ook niet zoo bezwaarlijk mijn hoofd
mee te breken. En dan kon hij wel gelijk hebben, mij De Genestet's gedichtje Jonge Roeping vóór te leggen:
-

Niet te droomen niet te zuchten,
Niet te klagen, naar ik meen;
Niet te schuwen, noch te vluchten
's Levens reine lieflijkheen.
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Maar te midden van den zegen,
Die u toestroomt van uw God,
Bloemen strooiend op uw wegen,
Liefde wevende in uw lot.
Maar met vrome, vroolijke oogen,
Frisch en jeugdig en gezond,
Dankend op te zien ten Hoogen,
En vertrouwende in het rond,
Maar ootmoedig en bescheiden
En beminlijk en bemind,
Vrede en vreugde te verspreiden
Als eens rijken vaders kind ;
Dat is leven, God ter eere,
Naar de roeping uwer jeugd,
Naar de reine liefdeleere,
Die verzoent, vertroost, verheugt .. .

Meer en meer begon ik plezier te krijgen in huishoudelijke bezigheden.
De extra huiselijke drukten, zooals schoonmaak, inmaak, slacht of waschophangen, waarbij het heele vrouwelijke personeel van den huize gemobiliseerd werd,
die had ik sinds lang als een pretje beschouwd, waaraan
ik met joligheid meedeed.
Dien zomer echter zou ik gedurende eenige weken als wezenlijke werkacht optreden. De assistentie-juffrouw ging met vacantie, en ik had
kracht
tijdelijk haar plaats te vervullen.
Ik stelde er een eer in, al wat mij werd opgedragen, zoo goed als ik kon te
doen. Wat mij ontbrak, was de slag van vooruit-denken; het berekenen van
tijd en maat in duizend kleinigheden, waarop het in de huishoudkunst zoo
aankomt. Ik was zoo weinig zorgzaam. Achterna schaam ik mij, als ik
naga, hoe weinig hulp mijn zwakke moeder in dat opzicht aan mij had,
terwijl zij er mij nooit een verwijt over maakte, maar met groot geduld
telkens het noodige hielp onthouden.
Van keukenarbeid beviel mij het best het groenten -schoonmaken, wegens
het onderhoudend karakter van het materiaal. Wat was het aardig, postelein
uit te zoeken en het mooie waas der blaadjes en de doorschijnendheid der
steeltjes te bewonderen, en de sprietjes onkruid die er tusschen staken, met
,
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botanische opmerkzaamheid te onderzoeken. Of bij het erwten - doppen te
bekijken hoe mooi die in de peul geschikt lagen, om en om vast aan een
der openslaande helften, capucijners zóó dicht tegen elkaar aangegroeid,
dat ze bijna vierkant waren geworden. Jammer dat daarin zoo vaak een larf je
huisde, dat, opgeschrikt door de emotie hem door mijn werk berokkend,
den kop uit een klein gaatje stak. Ik durf niet zeggen dat bij zulke bestudeering van de levende natuur, dit werk bijzonder vlug ging. Maar,
wanneer ik dan plotseling een waarschuwende klok hoorde slaan, staakte
ik alle studie en arbeidde des te sneller.
Ook de naald leerde ik met ijver hanteeren. Naai-machines waren er nog.
niet; alles moest stuk voor stuk genaaid worden. Dat kostte veel tijd; maar
och, we wisten toen niet anders. En eerlijk gezegd: ook nadat de zeer
nuttige machines zijn gekomen, is de naald mij levenslang een trouwe
dienares gebleven ; ik mag haar wel een • vriendin noemen. Want waar het
geldt datgene, wat juist op dit gebied zooveel voldoening geeft: iets onbruikbaars, weer bruikbaar te maken, voor zulke ongeregelde besognes
heeft men doorgaans veel meer aan een naald dan aan de beste machine.
En dan, uit een oogpunt van gezelligheid. Met een machine, zelfs al heet
zij een „silencieuse", doet men 't best, in een afzonderlijke kamer te gaan
zitten. De naald daarentegen is een gezellig element in den huiselijken kring;
men kan er onder praten, naar voorlezing luisteren ; er is iets rustig-makends
in de kalme bewegingen, waartoe zij aanspoort. Leve de naald in de
vrouwenhand en de vingerhoed aan haar middensten vinger!
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De Houtduif. - J o S m i t s: Voor den opbouw. - M a r i e S c h m i t z: Naar het Lichte Land. F r é v a n H u f f e 1: Catharina van Rennes. - B. M e r e m a: Plaggenhut van Vincent van Gogh.
Geertruida Carelsen: In mijn Vijftiende jaar.
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DROOM EN DAAD

Redactie; C M. VAN HILLS-GABRTHÊ. Verschijnt maandelijks; de Juli- en
Augustus- nummers worden vereenigd tot een Zomernummer ---a Iedere maand een
fraaie bijlage.

VOORRECHTEN VOOR DE INGETEEKENDEN OP ' „DROOM EN DAAD' 1926
I. Korting van f a. 5 o bij een boekaankoop van f 7.50 of meer naar vrije keuze uit
volledigen catalogus der wereldbibliotheek. Zie ook -onder voorrechten der „W.B.Vereeniging'
2. Recht op het lidmaatschap der „W•B. -Vereeniging ° tegen een contributie van
f 2.- per jaar. (in plaats van f i o.-) waardoor o.a. de volgende voorrechten
verkregen worden:
a. Een ex. der Hoofdpremie in bïjzonder fraaie uitvoering ter waarde van ca, f 3.kosteloos en franco thuis:
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. 5 o werken ter waarde van f i . 05 tot
p

,

I 2.1 o franco thuis;

Een extra reductiebon ter waarde van f 2.50, geldig bij een boekaankoop van
f 75O of meer naar vrije keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek;
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws derW.B. ;
e• Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen, waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten) ;
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond;
f. Eén of meerdere xpappen kunstprentkaarten voor den prijs van f o. 5 0 (niet leden
f 0.95). Leden in plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen één
Knappe kosteloos.
3 , Korting op het volks- universitair maandblad „wil en Weg", f 6.- inplaats
ce

van f 8.5o.

4. Op aanvraag toezending van ons „Boekennieuws" tegen vergoeding van 15 cent
voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der „W.B.-Vereeniging .
5 . Korting op den prijs onzer ,,Winterboeken".
6. Korting van 5 o pCt. op de premie-keuruitgave van bet proza en de gedichten van
Prosper van Langendonck en van 40 pCt. op: EL, 'Knuttel-Fabius: Onder de Korenmaat (gewone prijs Ing. f 1.95, in Keurt. f 2.95).
7. Kortingen op diverse „Woordenboeken der W.B." (waarde f 9.25 voor f 5. ).
8, Korting van 5o pCt. op den Wereldbibliotheek - Kalender (voor f 0.75 inplaats
van f 1.5 0) . Voor 1927 nieuw ontwerp.
9. Korting van ao pCt. op de prijzen onzer ,.Isografieën van Meurs" (gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a f o. 6 o) .
to. Korting van 15 pCt. op de. lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
,,Jacob van Campen".
ABONNEMENTS-VOOR WAARDEN
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts f 6.- (voor abonne's op een onzer
andere uitgaven f 4.50) .Voor buiten Amsterdam met f o.a 5 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië resp. f 7.50 en f 575
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nummers per stuk f 0.75.
PREMIE OP HET AANBRENGEN VAN NIEUWE ABONNE'S
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CHARLES KINGSLEY

DE WATERKINDERTJES
INGENAAID f 2.75 - IN FRAAIEN KEURBAND f 3.75
Groote prachtuitgave der vertaling van Martha van Vloten, versierd met
vier gekleurde platen en dertig teekeningen tusschen den tekst door B. Mid-

derigh-Bokhorst.
Al sinds lang werd er van alle kanten bij ons aangedrongen op een herdruk
van dit mooie boek, dat in zijn vorm van „een sprookje voor een landkind"
een humor en wijsheid bergt die ook voor ouderen ten volle zijn te genieten en
te waardeeren. Lang hebben wij het uitgesteld, maar nu wij het er dan eindelijk toe overgingen hebben wij het ook, naar wij gelooven te mogen zeggen, i-

en in een vorm die met de . beste Engelsche prachtuitgaven kan wedijveren,.
ofschoon de prijs uiterst laag bleef. De directeur van „The Times Book Club" te Londen schrijft ons ervan: „It is a charming book, beautifully printed and

delightfully illustrated and bound."
Over de eerste uitgave schreef destijds de Stroom.
„Mag het eerste aanbevolen boek De Waterkindertjes zijnd Het is een grootemenschen-sprookje van den onvervaarden Christen Kingsley. Aan mevrouw
van Eeden-van Vloten, die 't vertaalde, en aan de Wereldbibliotheek, die 't
uitgaf, komt de eer toe,. dit wonder-boeiende, geestige en diep-vrome boekje
weder onder onze aandacht gebracht te hebben. 't Is de fantasie over het leven
hiernamaals van een verdronken schoorsteenvegersjongetje, een verweesd en
verwaarloosd Londenaartje, die als waterkind de groote les leert en de groote
reis maakt. Waarheen de reis en wat de les is, leze men zelf. Dit is een boekje
vol populaire natuurwetenschap, vol ethiek, vol, bespiegeling en vol geest.
Hier vindt men sociale bewogenheid en polemiek tegen intellectualisme,
critische opmerkingen over opvoeding en critiek op een verouderd godsbegrip!
hier vindt men, zooals gezegd is „de Divina Commedia in duodecimo".... en
met dit al is 't een uiterst boeiend boek van zeldzame bekoring."

MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE éN GOgDICCJOPB LECTUUR
(WERELDBIBLXOTHEEg) AMSTERDAM--SLOT$jtDIJIC
No. 274-2000-131-`:24
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M IJN WONING
DOOR

A. HENDRIKS -KAPPELHOFF

Mijn woning is klein als de kleinste kluis,
Zoo klein als het fijnste kabouterhuis.
Mijn woning is groot, o zoo groot mijn God,
Veel grooter dan 't weelderigst sprookjesslot.
Luid jubelt er blijdschap haar hoogtefeest
Is ooit wel een woning zóó blij geweest?

En toch is zij stil als gewijde zaal
Van hooge, geloovige kathedraal.
De deur van mijn woning sluit veilig dicht;
Het slot voor geen macht in de wereld zwicht.
Toch opent de poort zich oneindig wijd:
Mijn woning voor mij nog iets heerlijks beidt'

Zoo'n wondere woonplaats, waar ik die vind?
Ik woon in het hart van een menschenkind.
Ik zoek er zoo vroom naar de zuivre wijs,
Die zingend kan danken voor zulk 'n paleis!

DE HEILIGE ELISABETH VAN MARBURG
DOOR
J. E. KUIPER

•,•
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ET is al jaren geleden, dat ik op mijn eerste Duitsche reis
toevallig in den Dom te Marburg voor .een heel oud, houten
! beeld kwam te staan. Het stelde een jonge vrouw voor, met
i
een kroontje op het hoofd, die achteloos, alsof het een lichte
last was, het model van de kerk op de linkerhand droeg.
•
Ze scheen zich dat nauwelijks bewust te zijn, al haar aandacht was geconcentreerd op den gebrekkigen bedelaar dien ze met de rechterhand een stuk
brood reikte. Er lag zulk een liefdevolle toewijding over de gestalte, dat
ze me bijbleef als het schoonste, wat ik op mijn reis gezien had. Ik kwam
gemakkelijk te weten, dat het beeld de heilige Elisabeth van Marburg
voorstelde, maar het heeft lang geduurd voor ik een volledig levensbeeld
van deze heel bijzondere . vrouw gekregen heb en ik wil daarom probeeren,
het andere meisjes gemakkelijker te maken, haar te leeren kennen.
Elisabeth werd in i 207 geboren ; ze was de dochter van koning Andreas
van Hongarije, die als een verstandig en vroom vorst bekend staat. Omstreeks
haar geboorte kwam er vrede en welvaart in het land, wat het volk met
het kleine prinsesje in verband bracht, dat men daarom als een gelukskindje
vereerde, en van wier schoonheid en vroegtijdige vroomheid men elkaar
graag vertelde. De legende meent, dat de mare hiervan tot in Thuringen
moet zijn doorgedrongen, en er den vromen landgraaf Herman toe bracht,
voor zijn oudsten zoon, Lodewijk, te werven om de hand van dit kleine
wonderkind; waarschijnlijker is echter, dat deze verbintenis om politieke
redenen gewenscht werd. In elk geval is het zeker, dat de kleine Elisabeth
nog geen vier jaar oud was toen gezanten uit het voor dien tijd onmetelijk
ver afgelegen Thuringen, met groote plechtigheid een huwelijksaanzoek
kwamen doen, wat volgens de heerschende gebruiken inhield, dat ze dadelijk naar het kasteel van haar toekomstigen gemaal zou worden gebracht,
om met hem samen te worden opgevoed. Haar vader was er tegen, het
kindje zoo vroeg van zich te laten gaan, de moeder, koel en berekenend,
wees erop, dat zich moeielijk een beter huwelijk voor Elisabeth denken
liet, en ze zette haar wil door. Zeven wagens werden met kostbare kleederen en geschenken beladen, in den achtsten, een groote reiskoets, zette
I
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men een zilveren wieg, waarin de kleine, driejarige bruid werd gelegd, om
naar het verre Noorden gebracht te worden.
Elisabeth moet een mooi en vroolijk kindje zijn geweest. De schrijvers
=roemen haar lang, donker haar en schoone oogen, en verhalen dat ze
beter dansen kon dan een der Duitsche prinsesjes waarmede ze werd opgevoed. Maar met de deftige kinderen, die hoogmoedig en koel waren, speelde
de kleine Elisabeth niet graag; liever zocht ze de arme kinderen op uit
het stadje Eisenach dat dicht bij den Wartburg, het slot van den landgraaf
van Thuringen, ligt. Met die vriendinnetjes verzorgde ze de verwaarloosde
graven op het kerkhof, en plantte er bloemen. En vaak zocht ze in dy
keuken etensresten om ze onder de arme kinderen te verdeelen. Graaf
Herman had haar dit uit gierigheid verboden ; toen ze, zoo vertelt een oud
verhaal, op een dag weer door hem betrapt werd met een schort vol
broodkorstjes, antwoordde ze bedremmeld op zijn vraag, wat ze daar
droeg : „rozen" en toen de vader bet schortje liet openslaan, vielen er
wonderschoone witte rozen uit.
Later werd dit voorval verteld alsof het betrekking had op
Elisabeth en haar man, maar dit stelt Lodewijk in een geheel verkeerd
daglicht. Van kind af aan heeft hij zijn bruidje, dat zeven jaar jonger
was dan hij, hartelijk lief gehad. Ze speelden veel samen en noemden
elkaar ook later nog: „broeder" en „zuster". Tegenover zijn moeder en
zuster, die hoewel zelf kerkelijk vroom, ..Elisabeth's leefwijze overdreven
en niet voornaam vonden, heeft hij haar steeds in bescherming genomen.
En wel had ze zijn troost en hulp noodig, want toen ze zeven jaar
oud was kwam er bericht, dat haar moeder vermoord was door vasallen,
die haar invloed op de politiek verwerpelijk vonden. Het uiterst gevoelige
kind was maandenlang diep bedroefd : in de kerk wierp ze zich snikkend
neer aan den voet van het crucifix, en nam met haar twee handjes den
diadeem van haar hoofd, ,,Als ik mijn Heiland kon smeeken, de ziel van
mijn lieve moeder genadig te wezen wil ik niet zelf met goud gekroond
zijn terwijl hij een doornenkrans draagt ''. zei ze. Haar schoonmoeder begreep niet dit verlangen in haar verdriet een arm, verweesd kindje, en geen
prinses te zijn.
„'t Was beter dat jij non werd, want voor gravin deug je niet", moest
het arme kleine ding zoo dikwijls hooren, dat ze den Heer van Varila,
die haar uit Hongarije gehaald had en van dien tijd af haar trouwe
vriend geweest was, aan Lodewijk liet vragen, of ook hij meende dat het
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beter zou zijn, dat ze naar haar vader terug keerde. Op de jacht kreeg
Varila gelegenheid met den jongen graaf te spreken : samen waren ze van
den stoet afgedwaald en stonden aan
den rand van het bosch, zoodat ze
den hoogen berg met den Wartburg
er op konden zien liggen.
„Als gindsche berg" antwoordde
Lodewijk, toen de vraag hem werd
voorgelegd „van louter goud was, en
ik mij dien schat kon verdienen, door
mijn Elisabeth op te geven, zou ik
liever honger lijden dan mij dat goud
verwerven ". En nooit is zijn gezindheid veranderd.
In I 2 I 7 stierf landgraaf Herman en
zijn zeventienjarige zoon volgde hem
op. Twee jaar later trouwde hij Elisabeth, toen twaalf jaar oud, en hun
eerste huwelijksjaren waren stralend
gelukkig. Toen hun eerste kindje geboren werd wilde de jonge • gravin
van een groot doopfeest niets weten:
noodra ze in staat was op te staan,
ging ze in de kleeren van een harer
armste dienstmaagden, met het kindje
op den arm naar Eisenach ; met het
lammetje en een kaars als offergave
naar het gebruik van het land. Ook
aan de groote processie op Goeden
Vrijdag wilde ze niet in haar vorste
pracht deelnemen ; tusschen de-lijke
arme boerenvrouwen liep ze mee, en
offerde zooals die gewoon waren, een 0 ELISABETH VAN MARBURG C]
klein kaarsje en een lapje zelf geweven stof. r,Ik geloof dat ik mijn Heiland, die zelf in armoede geleefd heeft,
daarmee meer eer aandoe dan met rijke geschenken" zei ze tegen de edelvrouwen die aanmerking maakten op zulke geringe gaven.

DE HEILIGE ELISABETH VAN MARBURG 69
Ook drukte haar de groote rijkdom om haar heen, hoewel ze er zooveel
van weggaf als ze maar kon. Op een nacht merkte haar man, dat ze
wakker lag, en vroeg haar waaraan ze dacht. „Ik stel me voor, hoe heerlijk
het zou zijn als wij arm waren ", antwoordde ze „In een klein huisje
zouden we wonen, een klein stukje land bebouwen en honderd schapen
houden die we samen konden hoeden. Van de wol zou ik garen spinnen,
terwijl jij het land bebouwde."
„Liefste ", antwoordde Lodewijk, „ook ik kan me geen grooter geluk voorstellen, dan zoo eenvoudig te mogen leven, maar ik denk dat vele menschen ons dan toch nog heel rijk zouden vinden."
Op raad van den Paus liet Graaf Lodewijk een zekeren meester Koenraad,
later Koenraad van Marburg genoemd, , naar den Wartburg komen, om
Elisabeth's biechtvader en geestelijke leider te worden. Meester Koenraad
was een eerlijk, maar voor onze begrippen barbaars streng man. Hij legde
de jonge gravin zware geestelijke oefeningen op die o.a. hierin bestonden,
dat ze elken nacht op moest staan om haar gebeden te lezen, en hij verbood haar, eenig voedsel aan te raken, waarvan ze niet zeker wist dat het
op rechtvaardige wijze verkregen was. Dat was een zware eisch, want een
groot deel van hetgeen in de grafelijke huishouding ter tafel kwam bestond uit de opbrengst van landerijen die in vroeger jaren aan kloosters
ontnomen waren of uit de leveringen van boeren die vaak gedwongen
werden meer koren en meer vee af te geven, dan ze goed missen konden.
Dikwijls moest de jonge gravin dan ook met droog brood en water tevreden
zijn, terwijl haar dischgenooten gebraden vleesch en heerlijke vruchten aten.
In 1224, terwijl landgraaf Lodewijk een veldtocht meemaakte, brak er een
hevige hongersnood in Thuringen uit, zoodat vele menschen stierven van
gebrek. Van kind af aan was Elisabeth gewoon geweest, eiken bedelaar,
die bij het kasteel kwam, rijkelijk van kleeren en voedsel te voorzien, maar
ze zag in, dat in dezen nood het geven van een aalmoes geen nut had.
Ze liet een groote bakkerij inrichten, en stond honderden arme gezinnen
toe, hun brood bij haar te komen halen, alle voorraadschuren van het
paleis liet ze ledigen, om haar spijsuitdeelingen vol te kunnen houden.
Maar daarvoor verlangde ze dan ook, dat allen, die er maar eenigszins toe
in staat waren, de boeren zouden helpen bij het inhalen van den nieuwen
oogst. Wie klaagde, niet te kunnen gaan, omdat hij geen kleeren of geen
schoenen had, voorzag ze van het noodige. Toen ze er opmerkzaam op
werd gemaakt, dat de zieken en gebrekkigen, juist diegenen dus die het
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meest hulpbehoevend waren, den steilen weg naar den Wartburg niet beklimmen konden, richtte ze aan den voet van den berg een ziekenhuisje in.
Om de kosten hiervan te bestrijden verkocht ze haar juweelen en de kleeren
die ze uit Hongarije mee had gebracht, eiken dag ging ze zelf de zieken
verzorgen en ze schrikte voor geen werk terug, ofschoon de dienaressen
die haar vergezelden vaak den neus optrokken. Al gauw werd het noodig
ook een toevluchtsoord te bouwen voor verweesde kinderen ; voor dit werk
had Elisabeth bijzonder veel hart; alle kinderen noemden haar „Moeder"
en steeds zag ze kans, nog speelgoed voor ze mee te brengen, al moest ze,
om het te betalen, de versierselen aftornen van het kleed dat ze droeg.
„Vreugde is voor kinderen even noodig als brood" zei ze tegen de familieleden die haar beschuldigden verkwistend te zijn.
Toen landgraaf Lodewijk terugkeerde, haastte zijn broer zich hem tegemoet te 'reizen om hem te zeggen dat, buiten zijn schuld, de jonge gravin
zijn vermogen voor bedelaars en vagebonden had weggeworpen. Lodewijk
liet hem niet uitspreken. „Is mijn Elisabeth gezond?" vroeg hij en toen dit
bevestigd werd : „als ze dan maar zooveel heeft overgelaten dat wij zelf
niet van honger behoeven te sterven, is alles mij onverschillig."
Helaas duurde de hereeniging van de echtgenooten, wier zielen zoo gelijk
gestemd wat en, slechts kort. In i 226 ging een oproep voor een kruistocht
door het rijk en landgraaf Lodewijk hield het voor zijn plicht, zich daarbij
aan te sluiten. Het is - Elisabeth heel zwaar gevallen hierin te berusten.
Lang had Lodewijk zijn besluit voor haar stil gehouden, maar op een dag
dat ze naast elkaar op een bank zaten, haakte ze spelend zijn gordel los,
en vond in den gordeltasch een kruis, zooals de ridders die naar het Heilige
land trokken zich op den schouder hechtten. Bij het zien van dit teeken
viel ze in zwijm en bijgekomen smeekte ze „haar lieven broeder" bij haar
te blijven, zoo het niet tegen God's wil was. Maar hij antwoordde: „Zuster
laat mij gaan, want ik heb het beloofd." Toen gaf ze toe. Maar het
afscheid viel haar zoo moeilijk, dat zij smeekte het leger een eindweegs te
mogen vergezellen, en van den eenen dag op den anderen de scheiding ver
zij de grens van het Duitsche Rijk naderden. Toen nam de oude-schof,t
graaf van Varila Lodewijk terzijde en sprak: „Laat haar nu van U gaan,
het moet toch eenmaal zijn." Daarop kusten de echtgenooten elkaar voor de
laatste maal, Elisabeth reed naar den Wartburg terug en trok een weduwe -kleed aan. Helaas, deze kleeding heeft ze nooit meer afgelegd.
Lodewijk heeft het Heilige Land niet bereikt. Onderweg werd hij ziek,
-
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en op een avond, zoo vertelt de oude kroniek, dat hij op het krankbed lag,
scheen het hem toe, of zijn vertrek vol witte duiven was. >,Nu moet ik
met die duiven wegvliegen '', zei hij tegen den kapelaan, die bij hem waakte,
sloot de oogen en: „voer op tot God's ridders". De kapelaan opende het
venster en zag tegen den avondhemel een groote zwerm witte duiven naar
het Westen zweven, de ondergaande zon tegemoet.
Elisabeth was buiten zichzelf van smart, toen zij het bericht kreeg van
zijn dood. Wezenloos liep zij door de vertrekken, waar ze met haar man
geleefd had, streelde met de hand langs de meubels en herhaalde telkens
weer; „gestorven, gestorven".
„Nu is alle vreugde voor mij dood," zei ze eindelijk op een bank neer
-zinked.
En nog zwaarder dan zij had kunnen vermoeden werd haar lot.
Door haar zwager Heinrich, de Rasp genoemd (de naam zegt genoeg over
zijn aard en karakter) , werd haar het leven op den Wartburg zoo moeilijk
gemaakt, dat zij met haar kinderen en twee trouwe dienaressen, die van
jongs af aan bij haar waren geweest, wegvluchtte uit het kasteel. Terecht
of ten onrechte meenden de bewoners van Eisenach bij Heinrich in ongena.de te zullen vallen, als zij de arme weduwe voort hielpen: niemand
durfde haar opnemen, tot eindelijk de waard haar toestond in een schuur
op den naakten grond te overnachten. „Het is jammer dat ik in mijn rijke
dagen niet meer heb weggegeven en mijzelf aan een armoedig leven heb
gewend," zei Elisabeth, „dan zouden de ontberingen nu makkelijker te
dragen zijn ". Voor ze den volgenden morgen verder trok, raakte ze met
de hand de muren aan en zei: „Heb dank, dat gij mij tegen regen en wind
hebt beschut. Ik zou zoo graag ook menschen willen danken, als ik slechts
wist waarvoor."
Om haar kinderen niet te laten deelen in haar eigen ontberingen zond
Elisabeth ze naar rijke verwanten, die beloofden hen op te voeden, en die
ook gaarne de Moeder hadden opgenomen. Maar Elisabeth weigerde, met
reden vreezend, dat men haar een tweede huwelijk op zou willen dringen:
ze was pas twintig jaar oud en van buitengewone schoonheid. Om geheel
te kunnen leven, zooals haar geweten het haar voorschreef, ging ze naar
Marburg waarheen Meester Koenraad reeds eenige jaren te voren getrokken
was.Vier jaar woonde ze er in een armoedig huisje, en verdiende met
spinnen den kost voor zichzelf en haar dienaressen. Ze kookte en verstelde
haar kleeren zelf, wat haar groote moeite kostte, omdat ze zulk werk
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nooit geleerd had. Ze bleef dit leven leiden ook toen de vasallen van haar
gestorven echtgenoot uit Palestina teruggekeerd, haar zwager Heinrich de
Rasp dwongen zich met haar te verzoenen, haar althans zooveel geld te
zenden dat ze overeenkomstig haar stand kon leven. Met dit geld stichtte
Elisabeth een ziekenhuisje, dat ze naar Franciscus van Assisi noemde, een
tijdgenoot dien zij zeer vereerde. Graag had ze, evenals hij, haar voedsel
langs de huizen gebedeld, maar Meester Koenraad stond het haar niet toe,
omdat hij inzag, dat ze daarvoor lichamelijk te zwak was. Hij verbood om
dezelfde reden dat ze te veel van haar eigen, moeizaam verdiende, geld weg
gaf. Hij wilde niet dat zij een bedelaar meer dan één penning te gelijk zou
geven. Maar . dit verbod wist zij te ontduiken, door tegen de armen te
zeggen: „Meer dan dit mag ik je niet geven, maar het staat je vrij, nog
eens terug te komen." Van welk aanbod vlijtig gebruik werd gemaakt.
Toen Meester Koenraad aanmerking maakte, dat zij de vuilste bedelaars, ;a
zelfs melaatschen bij zich aan tafel liet eten, zei ze: „Vroeger heb ik met
veel te hoog gezelschap aangezeten, laat me dat op deze wijze weer
goed maken."
Pas vier en twintig jaar oud stierf Elisabeth. Op den avond voor haar
dood hoorden de vrouwen die bij haar waren, een liefelijk gezang, terwijl
de zieke met het hoofd naar den muur gekeerd lag. Toen ze Elisabeth
vroegen wat dit was, antwoordde deze: „Er zat een vogeltje tusschen mij en
den muur, dat zoo liefelijk zong, dat ik meende, reeds in het paradijs te zijn
aangekomen. Ik denk dat het een afgezant van daar was, die mij kwam
roepen." Met een gelukkigen glimlach lag ze op den dood te wachten.
Door de Katholieke kerk werd ze kort na hear dood heilig verklaard, maar
ook de Protestantsche .bewoners van Thuringen hebben haar niet vergeten.
Nog na zeven eeuwen leeft de herinnering aan Elisabeth van Marburg
"de liefste van alle heiligen" onder het volk voort.

^ NAAR HET LICHTE LAND
DOOR

MARIE SCHMITZ
(Vervolg)

Ja, ze had 't wel geweten, dat de stille donkere nacht de rust zou brengen,
die zij noodig had om na te denken. Toen moeder haar ziekenstoel in haar
kamertje had gerold, haar had geholpen voor den nacht en zij doodstil in
haar witte bedje lag uitgestrekt, was het Nina eensklaps te moede of al
het zware en moeilijke van haar afviel of alles in haar licht en helder was
geworden, of wat zij zocht vanzelf nu komen moest. En zij dacht aan
die vele nachten in 't begin van haar ziekte, die zij wakend had doorgebracht en die, wanneer de pijn maar wat dragelijk was, haar toch nooit
lang geleken hadden, doordat ze dan zoo heerlijk-ongestoord had kunnen
denken en droomen, heele verhalen, die zoo levend werden als een werkelijkheid. En als je verdriet of moeilijkheid had, dan was de nacht er overheen
altijd als een genezing en een troost .... 0, nacht was zooiets goeds en
weldadigs ! .. .
Droomend staarde zij in het blanke schijnsel, dat van de witte nachtwereld
naar binnen schemerde. Uit die wereld daarbuiten zou de hulp moeten
komen, dat stond vast. Maar van wie ? .... Hoe ? ... .
Nu werd haar lichaam nog roerloozer door de hevigheid en de aandacht,
waarmee haar geest werkte. Zoekend en tastend schoof haar denken langs
alle mogelijkheden, langs alle menschen, die zij kende, probeerde, werkte
uit, verwierp weer .... En telkens weer kwam ze bij datzelfde punt terug:
het geld dat zijzelf bezat en waar zij toch niet aan kon komen, dat even
onbereikbaar voor haar was als het eigendom van een ander. En toch, het
was of zij al maar weer naar ditzelfde werd heengetrokken, of toch hièr
en nergens anders ...
En toen was 't of er een licht door haar heenflitste, plotseling zag zij het.
Natuurli' k! Om dit bezit kon ze toch geld ter leen vragen .... wanneer
zij meerderjarig werd kreeg zij het in handen. Mei over een jaar, dan kon
ze het terugbetalen met de rentel Dat zij dit niet dadelijk had ingezien!
Maar wie ? .... En nu sprongen, vlogen haar gedachten .... de bankier,
die Moeder's zaken bestierde en alles afwist van hun geld ? Nee .... zulke
of f icieele menschen .... zou ze nóóit durven vragen .... en die deden 't
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ook niet misschien .... Oom Herman, Vader's oudste broer, die leeraar
was? .... Maar die woonde heelemaal in Sneek, dat hield veel te lang
op .... en hij was hun toeziende voogd, hij zou alles moeten weten ...
Haar hart bonkte, zij voelde, dat het nader kwam, en toen, opeens was
't er: dokter Brons, hun goeie oude dokter Brons ...
Haar strak- gespannen spieren ontspanden zich, een weldadig gevoel van
rust kwam in haar. Een zekerheid, of ze nu overwonnen had, of er nu
niets meer viel te doen .... Morgen was 't dokter's dag, ze zou Moeder
vragen haar even met hem alleen te laten, en dan .... dan zou ze voor
den dag moeten komen met haar vraag .... hoe zou ze beginnen ? ...
Zij hoorde zich het moeilijke verhaal vertellen .... och jee, hij zou niet
begrijpen waar ze heen wou .... en dan het verzoek: kan u helpen ? ...
zevenhonderd gulden is 't .... Hè, je voelde je de klamme warmte uitslaan
als je 't je voorstelde .... het was zoo eenvoudig niet als 't scheen. En
dank eens dat hij neen zeil. Dat hij niet wilde .... hij was toch maar
een vreemde, al kende hij hen van dat ze kleine kinderen waren ...
Of niet kon .... maar in hun dorp gold dokter Brons voor een rijk
man....
daar op zijn mooie buitentje .... en kinderen had hij niet .... en toch,
je kon niet weten, iemand had maar niet altijd zevenhonderd gulden in
een laatje liggen .... En wat dan .... wat dan .... ?
Een hitte sloeg uit haar voorhoofd en borst ; zij duwde het dek van zich
af. Een drang om te huilen, jammerend, wonhopig uit te huilen kropte
plotseling in haar hoofd. Ach, wat hing hun boven 't hoofd, en hoe had ze
ook maar 'n oogenblik kunnen denken, dat ze 't al gewonnen had! .. .
Maar het zakte weer; nee, ze mocht nog niet wanhopen voor ze iets begonnen was. Zij trok het dek over haar koud - geworden schouders en legde
zich wat gemakkelijker. De hangklok in de gang sloeg twee slagen in de
stilte .... al twee uur! Ze moest nu slapen gaan, en morgen... morgen. . .
0, hoe zag ze tegen morgen op!
Toen Nina na den korten onrustigen slaap ontwaakte druilde een bleekti
wintermorgen naar binnen. In hetzelfde oogenblik schoot door haar nog
zwaar en doezelig hoofd het besef van wat er vandaag stond te gebeuren.
Ze was. er ineens klaar wakker van.
Hoe triest is nu alles met die grauwe gesloten lucht, verzuchtte zij,
terwijl moeder haar wiesch, We krijgen zeker nog sneeuw. En dat zoo
laat, al half Februari ...

NAAI. HET LICHTE LAND

75

- 't Laatste van den winter, troostte Moeder.
Als dat voorbij is,
dan zie je ook meteen het voorjaar.
Moeder's luchtig optimisme! Het kon haar niet meeslepen vandaag, niet
blijmaken ; er was almaar de bange, spannende druk van wat nader kwam,
haar hopen en vreezen. Was dat 't niet veel meer nog dan de lichtlooze
morgen, dat zoo zwaar en donker op alle dingen drukte?
Benieuwd of de dokter vandaag komt, praatte Moeder, die zich repte;
als ze met Nina klaar was wachtte er altijd nog zooveel.
M .... maar natuurlijk .... hij komt natuurlijk vandaag .... hakkelde Nina, 't Is toch zijn dag ...
-- Nu ja, zóó precies neemt hij 't den laatsten tijd niet meer.
Als een koude voelde Nina de angst over haar rug kruipen. 0 dat moest
reu nog, dat hij niet kwam! Dat zij nog langer in deze kwellende onzekerheid moest liggen! En Otto moest geholpen .... Otto kon niet wachten! . . . . En hoe zou ze een voorwendsel kunnen bedenken om hem toch
te doen komen, zonder Moeder te verontrusten .... Zij sloot haar oogen
en kneep haar klamme handen dicht.
Maar om tien uur, iemand die naderde door het voortuintje, een bekend
gezicht voor 't glas .... de dokter! Nina voelde haar hart in zich opspringen van blijdschap en angst in éénen.
Wel, en hoe gaat 't ons? vroeg hij, toen hij naast Nina's ziekenstoel
zat, genoegelijk breed -uit, de armen op de kniëen geleund, het breedgeschouderde bovenlijf naar haar toegebogen. Het was zoo prettig, dat hij
zoo'n gezellige ouërwetsche dokter was, die soms nog in een koetsje uitreed,
die graag lang babbelde bij een patiënt .... en niet zoo'n nieuwerwetsche
jonge springer bij wien je bang was een woord teveel te zeggen . .
Goed .... zei Nina aarzelig, met een verlegen lachje. Het leek haar
zoo vreemd vandaag dat vragen naar wat haar betrof ... vandaag was
immers de dokter voor wat anders hier ...
Goed .... goed .... bromde hij en schudschokte zijn groote gríjz ,.
hoofd, waarom zien we dan zoo pips vandaag?
-.-- 'k Heb slecht geslapen vannacht, bekende Nina. Het begon ál zwaarder
te bonzen in haar borst en zij vreesde, dat zij haar stem niet meer in bedwang zou hebben en hij zou merken hoe zenuwachtig ze was.
Wat hadt je dan voor rotten- of muizennesten in je hoofd, hè ? brom vroeg hij en trok zijn ruige wenkbrauwen naar beneden tot op zijn wiebelend lorgnet.
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Ratten èn muizennesten, schertste Nina over haar ontroering heen.
Ik .... Zij hield plotseling op, haar blik ging naar Moeder, die zwijgend
bezig was. Die keek op van haar werk, als had zij Nina's oogen op zich
gevoeld.
Loop ik in den weg? vroeg ze grappig.
Dan ga ik wel ...
Nu moest zij even heel diep adem halen .... hoe propte het in haar
keel en wat bibberde haar stem ...
U mag er met niemand over spreken .... wat ik nu zeg .... maar
ik heb niemand anders .... die me .... die ...
Meisjelief, bromde zijn zware stem,
ouë dokters zijn als doofpotten, daar gaat alles in, al is 't nog zoo heet, en niemand kan er zich
meer aan branden.
En toen, rad en in éen adem, vertelde zij. Het was of de woorden vanzelf kwamen, want denken kon ze nu niet. En almaar terwijl ze sprak
betuurden haar oogen zijn zwarte dasje met het ouderwetsche granaten
dasspeldje en zij durfde niet hooger kijken, naar zijn mond, naar zijn
oogen......
En nu kwam het moeilijkste. Zij probeerde de prop weg te slikken uit
haar keel en zich tot kalmte te dwingen.
„Ziet u .... nu moet ik hem helpen .... Moeder mag dit niet weten ...
die heeft al genoeg gehad .... en ik kan het ook, ik bezit wel geld .... .
genoeg .... mijn deel van Vader .... maar Moeder heeft er het vruchtgebruik van, tot ik meerderjarig word. Dat is pas volgend jaar Mei ...
Maar nu wou ik .... ik dacht .... ik kan toch wel van iemand ...
iemand die mij goed kent .... Haar stem werd al zachter, nu was 't nog
maar een gefluister ... —Die zou me misschien wel willen leenen tot ik.
het .... volgend jaar Mei terugbetalen kan ...
Een wee verdrietgevoel kroop in haar op. Ach wat had ze dit nu weer
ellendig-onhandig gedaan! Waarom niet ronduit gezegd wat ze bedoelde,
gevraagd: wil to ons helpen, mij leenen die zevenhonderd gulden? Veel
eerlijker was dat geweest! En wie weet, misschien begréep hij zoo haar
bedoeling niet eens! .... In een plotselinge angst zochten haar oogen zijn
gezicht.
Wel Jandorie, bromde bassig zijn stem, die vreemd klonk aan haar
ruischende ooren. --- Wat is dat voor 'n geschiedenis ? Moet jij je druk
maken omdat je broer, die 'n doordraaier is, zich in de penarie heeft gewerkt?
Otto is geen doordraaier, verdedigde zij met gloeiende wangen en bib—S
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berende stem.
Heusch niet, hij heeft altijd zoo goed gewerkt. Maar
dit .... ik .... ik denk dat dit .... dat hij hier ongelukkig in verzeild
is geraakt .... door verleiding .... zooals iedereen wel eens .... Maar nu
is 't voorbij.
-- Dat zeggen ze allemaal als ze in de knoei zitten: Maar als ze eruit
geholpen zijn beginnen ze weer opnieuw !
Heusch niet ! pleitte Nina en een blosje kleurde haar smal gezichtje,
donker en vochtig blonken haar blauwe oogen. Als u gezien had hoe
ellendig hij was, wat 'n spijt hij had .... Hij had geen leven gehad, deze
weken, en hij verlangde zelf niets liever dan dat alles weer gewoon zou
zijn .... als vroeger ...
En waarom moet jij de kastanjes voor hem uit het vuur halen ? Laat
hij dat zèlf doen als hij een kerel is.
-- Ik heb 't zelf aangeboden, fluisterde zij,
dat ik hem wel helpen zou.
Toen we nog kinderen waren hielp ik hem ook altijd uit den brand. Zij
glimlachte, maar tegelijk voelde zij de tranen uit haar ooghoeken wegglippen.
Hm 1 Ik vind anders dat jij niet ziek ligt om je overstuur te maken
voor andermans dwaasheden!
Als u .... als u dat vindt, dan moest u me niet zoo lang op de pijnbank
laten liggen .... zei ze, plotseling flinker, maar ze schrok van haar eigen
druf en voelde haar wangen gloeien.
En als ik dan nu
Zoo vindt jij dat, bromde de dokter barsch.
maar 's zei, dat ik niet verkies te helpen ? ...
D .... dan is 't natuurlijk uit, hakkelde ze kleintjes.
.... Of dat ik 't niet kan?
Een glimlachje tintelde in Nina's oogen.
Dan zou ik u niet gelooven,
want dat zou u wel dadelijk hebben gezegd.
Zoo, zou ik dat 1 Je schijnt me nogal goed te kennen.
Ik ken u ook al zoo lang, zei Nina en genegenheid maakte haar stem
heel zacht, haar oogen vol warmte.
als zulke ukkeHm, dat is 't juist! knorde hij voor zich heen,
pukken liepen jullie al in m'n tuin te spelen .... Ja ja .... en dat haalt
me nou zulke malligheden uit! Hij zweeg en plukte met zijn groote vingers
aan zijn ruige grijze knevel. En ook Nina zei niets, en wachtte, maar alles
aan haar klopte.
Nou, laten we dat varkentje dan maar 's wasschen, sprak de dokter
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Hoeveel was 't
en zijn stem klonk heel anders opeens, bijna zacht.
ook weer?
Zeven honderd .... fluisterde Nina, opnieuw beschaamd om dit verschrikkelijke bedrag. Maar o hoe licht en warm begon daar nu de blijdschap door haar heen te stroomen, het kwam goed, het kwam in orde,
die vreeselijke zorg werd van haar afgenomen!
Heel zakelijk besprak de dokter nu alles of dit het gewoonste van de wereld
was, het tijdstip van terugbetaling, en de rente die zij vergoeden mocht
en zij mocht een heuschelijke schuldbekentenis teekenen met zijn vulpen
op den achterkant van een receptenblaadje wel beverig en raar stond haar
naam daaronder „Nina Luyte", maar het stond er toch, en dat beteekende,
dat de zaak beklonken was. En zij voelde haar hoofd en haar handen
zacht gloeien van blijde opwinding, terwijl zij luisterde naar zijn nu gedempt praten en zelf niets zeggen durfde, maar het almaar door haar
denken warde of dit nu niet een raar soort schuldbekentenis was en of
drie percent rente niet erg weinig was, veel te weinig ...
En er is zeker nog haast bij 't werk ook hè ? bromde de dokter, nu weer
met zijn barsche stem, maar die verontrustte haar niet meer.
Ja erg, zei ze, al was 't alleen maar omdat hij zoo in angst zit.
Zoo. Hm. Dat 's anders z'n verdiende straf. Zoo'n doordraaier! Hij
komt er maar makkelijk af! Je lijkt wel stapelmal om je goeie geld weg te
smijten aan zoo'n deugniet!
Nina zei geen woord terug, maar zij kon het zachte glimlachen van haar
lippen niet tegenhouden.
Nou schrijf dan maar een briefje .... en 'n adres .... Dan kom ik
dat na de koffie halen en ik sluit er het geld bij en vanmiddag gaat 't weg.
Dan kan geen sterveling z'n neus er in steken dat wij zaken hebben gedaan,
jij en ik. Hij ook niet.
Och die goeiert, die lieve goeiert! Hoe fijn van hem bedacht was dat nu
weer om zelf heelemaal achter de schermen te blijven! Nina voelde haar
oogen zwaar worden van warme, dankbare genegenheid en spontaan zijn
hand grijpend, die breede, behaarde hand, trok ze haar naar zich toe en
drukte er vurig haar lippen op.
Kom kom, nou niet van die uitbundigheden! 't Zou je beter staan als je
je wat kalm hield! mopperde hij grimmig, maar hoe zacht zijn oogen
waren, die op haar neerkeken, zag Nina niet.
Hoe onuitsprekelijk licht en blij werd het nu in haar! was je wel ooit
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gelukkiger dan wanneer je pas uit het ongeluk was gered ? Hoe zou Otto
zich wel voelen wanneer hij straks den brief ontving? Zij voelde haar hart
opspringen bij het denken eraan. Kom, ze zou nu gauw schrijven .... en
daarna zou ze zalig-stil gaan liggen denken .... denken was iets heerlijks
wanneer je zoo blij was .... of een beetje rusten gaan, want eigenlijk
was ze moe van dit alles .... doodmoe ...
Uit het „ziekentroostert je ", aan den knop van haar ziekenstoel, grabbelde
zij haar opschrijfboekje tevoorschijn. Met haar dunne rechte lettertjes, die
altijd wat dansten op de lijntjes, doordat het liggend zoo lastig schrijven
was, krabbelde zij:
Lieve Otto, hier is dan het vurig verlangde. Ben je nu blij?
Als je wist hoe gelukkig ik zelf ben. Ik kan er haast niet van schrijven,
zoo beef ik. En kom je nu Zondag weer, je bent in zoo lang niet geweest.
Maar je mag me nooit vragen hoe ik dit in orde heb gemaakt. En zal
je niet vergeten wat je Poppetje met een zoen beloofd hebt ? Dag Ot, een
zoen van Poppetje.
Maar het adres zou zij met inkt moeten schrijven . . straks even een
pen vragen en een envelop .. .. Het briefje borg zij veilig in het zieken~
troostert je, waaraan nooit iemand kwam.
Toen na de koffie de dokter, zooals bij beloofd had, het was komen
weghalen voelde zij zich als wegzinken in een zalige rust. Nu viel het
van haar af .... nu was het voorbij .... wel plaagde Moeder haar een
beetje met haar geheimzinnige apartjes met den dokter, maar zij vroeg
niets en met haar gewone luchtige manier van over de dingen heen te
glijden leek zij het al weer gauw vergeten.
Toch kon zij, zoo moe als ze was, dien nacht weer niet slapen. Haar
gedachten vonden geen rust. Telkens weer moest zij zich voorstellen hoe
't Otto nu zijn zou .... eerst zijn wanhoop, zijn angst .... had hij wel
waarlijk geloofd dat het haar gelukken zou hem te helpen ? .... dan
kwam de brief en opeens, vielen alle angst en ellende van 'm af. Wat
zou hij wel doen in zijn blijdschap? Och, als ze even zijn gezicht mocht
zien, zijn gelukkige stralende gezicht! Even hem alleen hebben om uit
zijn mond te hooren hoe zalig 't hem was! ... Zou ze die vreugd nog
in zijn oogen lezen, Zaterdag als hij kwam, .... want hij kwam nu toch
wel stellig. Ach, als ze nu gezond was! Ze zou hem van den trein halen
om hem het eerst alleen te zien. En nu zou zij misschien geen bogenblikje
alleen met hem zijn! En plotseling kroop daar het oude verdriet in haar

8o MARIE SCHMITZ

op, zwaarder dan ooit, overstelpend plotseling. 0 dat ze hier zoo machteloos lag, gebonden, geboeid .... dat ze niet gaan kon waar ze wilde ...
dat ze in alles van anderen afhing .... dat zij niets kon doen of anderen
moesten ervan weten .... Wat had zij toch gedaan om zoo zwaar gestraft
te worden ? Heet stroomden de tranen langs haar wangen en zij boorde
haar gezicht in het kussen om de snikken te smoren, die haar tenger lichaam
doorschokten.
Langzaamaan bedaarde het. Ach wat was ze nu moe, zoo ontzettend
moe .... Maar ze had ook zooveel beleefd .... die angst en die spanning,
en die groote blijdschap daarna. Was ze daardoor nu zoo van streek geraakt? Om zoo gek te liggen doen .... jezelf zoo te beklagen, bespottelijk!
Kom, ze wilde nu rustig zijn, aan niets, niets meer denken .... Alleen
slapen, slapen....
De volgende dagen was er van haar moeheid alleen nog een zoete zachte
loomheid over, die 't heerlijk maakte om doodstil te liggen, zonder verlangen naar bezigheid of lezen, naar gezelschap of gepraat, alleen maar zoo'n
beetje droomend, van het een op 't ander, ver en vaag alles .... maar
telkens onder alles door weer dat eenes Otto, die nu morgen wel zou
komen en het geluk dat zij lezen zou in zijn oogen ...
En roerloos liggend en die zalige loomheid tusschen wakker zijn en slapen,
wist zij van niets dan van het zoetjes verstrijken der uren naar den
Zaterdag toe.
Maar Zaterdag was 't als had een frissche wind haar wakker geblazen ; een
blijheid zong binnenin haar.
Wat kijk jij witjes, lachte Moeder, of je stiekem plezier hebt.
Wie weet? .... lachte ze terug.
Dien middag wachtte zij, luisterend naar elken stap die nader kwam door
den voortuin. Tony, aan de piano, tokkelde neuriënd een wijsje, doch
hoewel Nina's aandacht bij het liedje was, ontging haar het piepen
van het tuinhekje niet. Met een schokje wendde zij het hoofd om, haar
oogen vlogen naar het raam .... en daar voor het glas, Otto's blijde
jongensgezicht, lachend, en daarachter het donkere hoofd van Felix ...
Zij loosde een diepen diepen zucht en het was haar of alle hopen en
verlangen opeens bevredigd werd.
Eerst na het eten Moeder was in de keuken bezig, en Tony was met
Felix even naar Ans en .Bas bleef zij een oogenblik met Otto alleen.
Haar hart popelde toen hij, in twee stappen bij haar, zich over haar boog.
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Maar zij zei niets, zij glimlachte alleen en haar oogen straalden warm. Hij
kuste haar voorhoofd zoo teeder en voorzichtig of hij bang was haar te
bezeeren, zij moest erom lachen en toch was het plezierig, iets als een zachte
eerbied was erin.
0 Poppetje, hoe hèb je 't toch gedaan gekregen ? fluisterde hij.
Dat 's mijn geheim, jongen, zei ze vroolijk. Daar mag je nooit naar
vragen. Maar zeg 's ben je gelukkig, Of ? .... Is nu alles weer goed ? Is er
nu niets meer?
Waarachtig niet, Poppetje. Heusch, je moet me gelooven! Ik ben éens
een idioot geweest .... Ik begrijp nog niet hoe alles zoo gekomen is. Maar
ik heb 't duur genoeg bekocht. En jij ook .... beklaagde hij, spelend met
een krul van haar blonde haar. Arme kleine Poppetje, heb je érg beroerde dagen gehad?
Gaat nogal .... 'n beetje .... zei ze met een klein lachje.
Maar
het hindert niet, het is voorbij. Nu ben ik zoo gelukkig ... .
Hij greep haar handje, . zich naar haar overbuigend: Nina, zeg ...
heb je me een erge .... lammeling gevonden ? .... Een vent, die zulke
dingen doen kan en er dan zijn zuster voor op laat draaien .... en dan
juist jou .... die toch al .... waarachtig, ik snap niet hoe je 't gelapt
hebt! Je wilt niet dat ik ernaar vraag, en ik zal 't ook niet doen, maar ...
maar verduiveld kranig vind ik 't van je, dat moet ik toch zeggen ... .
En Felix ook 1
Een schrik schoot door haar heen, een vreemde schrik, ontsteltenis, verwarring, blijdschap ...
Heb je .... w .... weet Felix dat ik .... dat jij .... ?
'k Heb hem alles verteld. 't Leek me toch al
Ja, alles, zei Otto.
de minste boete, die ik doen kon. En ook tegenover hemzelf .... omdat
ik hem zoo ellendig verwaarloosd heb, al die weken ...
Wat zei hij ? fluisterde Nina.
Nou, hij was niet malsch .... niet zuinig met zijn straffende bliksems.
Enfin, kwam me eerlijk toe, hè .... En van hem kan ik 't hebben,
omdat hij voor zichzelf ook niet gemakkelijk is. Hij heeft me in mijn
hart gestampt, dat 't m'n eerste moreele plicht is om te zorgen, dat je
alles terug krijgt. Of ik dat zelf niet voel! Poppie .... vleide zijn stem,
en zijn blauwe oogen lachten zonnig in de hare, je gelooft 't toch wel
hè, dat Ot je alles zal teruggeven? ...
dan mag je wel, hoor.
Als je dat graag doen wil, glimlachte ze,
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Het gleed volkomen langs haar heen ; haar denken trok samen om iets
anders. een vraag welde naar haar lippen:
Is Felix .... gaat hij nooit uit ? .... Ik bedoel .... zit hij altijd
maar over zijn boeken, zonder zich met anderen te bemoeien ? ...
Welnee, je moet niet denken, dat hij zoo'n saaie, brave kwezel is! Hij
staat midden in het leven, hoor! En op de club is hij een van de getaptste
lui. Maar den laatsten tijd is hij hard aan 't vossen, want hij wil met
alle geweld volgend jaar klaar zijn. Of nog eerder.
Is hij ouer dan jij?
Driëentwintig .... Hij is verbazend knap. Hij kan worden wat ie wil.
Kan op z'n dertigste wel Prof zijn. Maar dat zal hij wel niet willen.
Waarom niet? vroeg Nina licht -verwonderd.
ZooOtto haalde zijn schouders op, zijn wenkbrauwen trokken samen.
't Is soms een rare kwibus ...
maar, zei hij een beetje stroef.
Aandachtig bezag Nina dien avond, terwijl Tony voor hen speelde en
zong, Felix Romny's ernstige donkere gezicht. Een vreemd gezicht was het
eigenlijk, streng en toch zacht. Boven het hooge en breede voorhoofd golfde
het zwarte haar naar achteren, zijn donkere oogen onder de strakke wenk~
brauwen konden zoo stil - droomend wegturen en dan werd zijn mond zoo
vriendelijk, zoo zacht ...
Bruin zag zijn huid, maar niet zooals Otto zomers, wanneer hij veel geroeid
had, maar gelig bruin, zooals Oosterlingen zien .... Waarop leek hij
toch .... Waaraan deed hij haar denken ? .... En zoo mijmerend, wist
ze 't opeens: hij heeft het gezicht van een dichter .. een dichter lijkt hij
Maar zij schrok toen onverwacht zijn oogen de hare ontmoetten en een
glimlach om zijn mond trok; een heet schaamachtig gevoel kroop in
haar op, om dat wat hij wist, en waaraan zij nu wel beiden dachten .•. .
Maar over deze verwarring heen steeg een zachte blijdschap, die zij zelf
maar nauwelijks begreep .... blijdschap omdat hij het wist .... en om
nog iets, dat hem plotseling anders voor haar gemaakt had .... dat hij
niet was als anderen .... dat zelfs Otto hem niet kende .... dat zijj
't misschien alléen nog maar wist .... dat hij een dichter was ...
(Wordt voortgezet)
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N de weken, die nu volgen is er voor degenen, die toetreden tot
een kerkelijke gemeente een andere vraag naar boeken dan
tegen verjaringen en andere feestdagen. Men zoekt nu naar
het boek of de plaat of den gedichtenbundel, die verband
houdt met den ernst van den dag der bevestiging, met de
overdenkingen tijdens de laatste maanden.
Er worden veel boeken aangekondigd in deze dagen ; ik noem u er twee,
die ook door de illustratie aantrekkelijk zijn:
Das Bild Christi im Wandel der Zeiten (gesammelt von Hans Preusz,
Voigtländers Verlag, Leipzig r 9 21) .
Een afbeelding van Christus bestaat niet, maar de eeuwen door hebben
dc schilders getracht de groote gestalte uit te beelden en zoo heeft iedere
tijd en elk land zijn eigen Christus - vertolking. In dit boek vindt men er
een honderdtal.
Hierbij worden afgebeeld: Der gute Hirte, een beeld uit de derde of vierde
eeuw van Christus als goede Herder, dat men vindt in het Lateran te Rome.
En uit den lateren tijd de zoo bekende Christuskop van het Heilige Avondmaal, die aan Leonardo da Vinci (t I 519) , maar ook wel eens aan zijn
leerling Césare da Sesto wordt toegeschreven.
Christus b ij Rembrandt door Dr. C. E. Hooykaas (met 32 afbeeldingen.
Huis ter Heide U.M. „De Tijdstroom" I 925).
Dr. Hooykaas zegt, dat we feitelijk in alle werk van Rembrandt in de
voortdurende samenhang van zijn leven en zijn werken een autobiografie
een beschrijving van eigen leven mogen zien. Geen wonder daarom,
dat het reeds door talloozen ondernomen is, den ontroerenden levensgang
door zijn kunst, deze op haar beurt door zijn levensverhaal toe te lichten.
Maar nog niet is dit eene afzonderlijk in de aandacht getrokken: ,Rembrandts opvatting van Christus en zijn uitbeelding van de Christusgesta l te . " Wat in dit boek getracht wordt.
„Verschillend zijn al deze verbeeldingen, verschillend de trotsche en zelfs
toornige hemelkoning en de lijdende knecht des Heeren, de zoete Heere
Jezus en de revolutionaire Man, en met dat al, telkens is toch weder de
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ideale gestalte kenbaar van den vermenschelijkten God en den vergoddelijkten mensch, Christus.
En ziehier het innigste, jaren achtereen, van Rembrandts scheppingen.
Levenslang is hij verknocht geweest aan den bijbel, en bij alle wisselende
bekoring van de tallooze bijbelfiguren is de persoon en de prediking van
Jezus Christus levenslang voor hem het voornaamste geweest uit het Boek. In
het gewichtigst en moeilijkst deel echter van zijn lang en aan moeiten rrije
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bestaan is deze Persoonlijkheid den kunstenaar zoo nabij gekomen en zoo
vertrouwd geworden aan zijn wezen, dat wij van een geestelijken omgang
met de Christusgestalte mogen spreken die, aanvankelijk een schepping van
des kunstenaars geest, haar inwerking weder op zijn geest doet gelden."
Ook op de meest verheven schilderstukken van Rembrandt vindt men de

dingen uit het alledaagsche leven terug; want: „Hij bespiedt gedurig en
aanhoudend het léven, zichzelf en zijn huisgenooten, de burgers op straat
en de landloopers onderweg; hij blikt in de verten van het landschap en
doordroomt de diepten van eigen fantasie." Van de afbeeldingen, waarvan
de oorspronkelijke stukken voor een groot deel in het buitenland zijn,
geven we u hier:
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Christus te Emmaus. Het ontstond 1654 en men vindt het in het Louvre
te Parijs.
Wij kennen het verhaal uit Lucas 24:.... „En zij dwongen Hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald.
En Hij ging in, om met hen te blijven.

En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende
het; en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun."
Dr. Hooykaas zegt: „Een oogenschijnlijk zeer eenvoudig tafereel. Uiterste soberheid van kleur, uiterste soberheid vooral van mimiek en uiterst
resultaat. Met haast onmerkbare beweging van het hoofd zegt de Heer
het dankgebed, met een nauwelijks bespeurbare beweging van de handen
breekt Hij het brood."
Ik noemde u deze beide boeken, omdat ze geen boeken zijn voor korten
tijd, maar omdat ge uw gansche leven door bladerend in. een van deze
werken, altijd weer iets tref f ends zult vinden en veel wegen, die leiden
naar de kunstwerken, die van alle eeuwen zijn.

DE M UZIKANTEN, EEN KOPERGRA~
VURE DOOR LUCAS VAN LEYDEN
DOOR

B. MEREMA
(Bij de losse plaat)
Kunst is niet maar een franje, kunst
Spiegelt een levenshouding.
Just Havelaar.
•

EL heel iets anders dan de reproductie, welke bij het Fe'
bruari- nummer behoorde, vindt u ook niet? Toch ook wel
o weer leerzaam, om deze twee na elkaar te geven. We willen
ze dan ook even in onderling verband bekijken.
0
Van Gogh is bij alles in de eerste plaats mensch, wat hij
maakt is innerlijk ervaren, wat hij uitbeeldt, heeft hij hartstochtelijk beleefd.
Lucas van Leyden is voor alles de teekenaar, de scherp ontledende waarnemer
der werkelijkheid; vorm ontroert hem als vertolker van het waarachtige, dat er achter verborgen is.
Bij beide naturen is een strijd, een onevenwichtigheid tusschen beelden en
denken niet uitgesloten. Vincent van Gogh heeft nooit leeren teekenen of
leeren omgaan met verf, zoodat hij geacht kon worden zijn métier te
kennen. Maar hij bezit dien wonderlijk sterken uitingsdrang, welke hem doet
preeken voor de armsten, die hij ontmoette, hen brengend de boodschap
van de Liefde, onbaatzuchtig zich gevend, heel-en-al. Die drang brengt
hem tot tallooze brieven heerlijke bekentenissen van een leven, dat
worstelt om niet onder te gaan in de zoo hopeloos vervlakkende wereld.
Die drang bracht hem ook en vrij laat tot het teekenen en schilderen.
Bedenken we, dat men nooit door vlijtige studie kan verkrijgen dien god delijken vonk, dien we de inspiratie noemen, de ontroerende geest; maar
bedenken we tevens, dat die ontroering een vorm moet worden gegeven, die
uit zich zelf in staat is op den beschouwer dien wonderlijken schok te
weeg te brengen, dat her- kennen van wat ook ons eens sterk in beslag nam,
maar hier intenser en klaarder voor ons gestalte kreeg. Of alle werken
van Vincent dit vermogen ? Lucas van Leyden ontdekt in de werkelijk
om hem heen eigenschappen van sterk uitgesproken karakter; het uiter--heid
lijk boeit hem, en dat zóó spontaan, en overheerschend, dat dit weer te geven
hem een lust is, en hem dan ook geheel in beslag neemt. Hij is op- ende -op
teekenaar, en dan vooral plaatsnijder, graveur. Juist dat graveeren ook
dwong hem weer tot een bestudeeren van het karakter der vormen, als
•
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geen andere techniek. Wie in koper graveert, werkt doelbewust, werkt met
overleg. Er is een groote mate van bezonkenheid juist daardoor wordt,
u voelt waar ik heen wil, de spontaniteit aan banden gelegd. Vincent zou
zich moeilijk tot zulk een arbeid hebben kunnen zetten.
Is bij Vincent de vorm wel eens rauw, bij Lucas van Leyden mogen we
zulks niet verwachten. Van Gogh's werk heeft bijna altijd een belangrijk
geestelijk gehalte, bij Lucas gaat dat wel eens te loor, wordt het leven tot
een pose, dat wat van Gogh juist zoo verfoeide.
Beide figuren waren in 'zekeren zin baanbrekers, maar hoe verscheiden'
Dit soort genre-achtige studies is voor het begin der 16e eeuw in ons land
een nieuw geluid. Men was bezig zich los te maken van de sterke, taaie
tradities der Middeneeuwen. Het groote terrein van heel het gewone dage
gedoe krijgt veel meer belangstelling. In dien geest werken-lijksche
ook de tijdgenooten Pieter Breugel de oudere in Vlaanderen en
Albrecht Durer in Duitschland. Lucas van Leyden en Albrecht Durer
hebben elkaar in Antwerpen leeren kennen. De veranderde houding van het
denken had zijn weerslag op de kunstenaars en op dat wat zij voortbrachten.
Zoo spiegelt ook dit prentje een levenshouding al mist ze echter het positieve van wat een figuur als Vincent bezielde. Het is een tijd van ketering, en
deze gravure legt vooral getuigenis af van studie. Lucas van Leyden heeft
geweldig gestudeerd, niets mocht hem te moeilijk zijn; en deze techniek
eischte een meesterschap! Zijn scherp oog ontleedde den vorm, de puntige
burijn wist hem vast te leggen in zuiver modelé. Hij ziet, hij denkt als
het ware in lijnen.
En nu het geval ? Och dat is vrij sober. Het is een stelletje, zooals dat
meerdere malen in Leidens straten moet hebben gezworven man en
vrouw, de een met een luit, de ander met een soort viool, zooals men haar
toen kende. Vindt u niet, dat ze er echt zitten om geteekend te worden?
Ik zie er aldoor modellen in, die voor enkele muntstukken wel voor dien
schilder willen poseeren.
Zij geeft zoogenaamd den toon aan, en kijkt onder de hand naar den teekenaar ; wat wèl echt is: zij heeft de geldbuidel! Hij stemt zijn luit, en geeft
aan Lucas zoo aardig gelegenheid dat schoentje op den voorgrond eens
apart te teekenen.
Wat zit de zin voor het stilleven hier al sterk in. Het is echt een prent om
op de hand aandachtig te bekijken ; ik beveel u een studie van de beide
gelaatsuitdrukkingen sterk aan ; speelt zij niet de „eerste" viool?

FRANCES HODGSON BURNETT
HET LAND VAN DE BLAUWE BLOEM
VERTALING VAN

ELISABETH KALFF
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Zoo, gelijk het koningskind van dag op dag grooter werd, werd de wereld
voller en voller van wonderen en schoonheden. Daar waren de zon en de
maan, de storm en de sterren, de recht neervallende lansen van den regen,
het spruiten van de groeiende dingen, de vlucht van den arend, de zangen
en nesten van kleine vogels, de veranderende jaargetijden en de arbeid van
de groote, bruine aarde, gevende haar oogst en haar vruchten.
„Al deze wonderen in eén wereld en gij een mensch daarop" zeide Oud van~ jaren „Hef hoog uw hoofd, als ge loopt, jonge koning en zie dikwijls
opwaarts. Vergeet nooit eén onder al die wonderen."
Mij vergat niets, Hij leefde, alles beziende met groote, heldere, blijde
oogen. Op zijn bergrots hoorde hij nooit een verachtelijk of onschoon
woord, noch wist hij van het bestaan van onvriendelijkheid of laagheid
van gedachten.
noodra hij oud genoeg was om alleen uit te gaan, zwierf hij rond over
den grooten berg en vreesde noch storm, noch wilde dieren. Ruig -manige
leeuwen en hun genooten naderden hem en vleiden zich tegen hem aan,
zooals hun voorgeslacht zich had gevleid tegen den jongen Adam in den
tuin van Eden. De gedachte, dat zij niet zijn vrienden zouden zijn, was
nooit door zijn hoofd gegaan. Hij wist niet, dat er menschen waren, die
hun wilde broeders doodden.
In den reusachtigen binnenhof van de burcht leerde hij rijden en groote
krachttoeren volvoeren. Omdat hij niet had geleerd, bang te zijn, vreesde
hij nooit, dat hij iets niet zou kunnen doen. Hij werd zoo sterk en schoon,
dat toen hij tien jaar was, hij zoo rijzig was als een jongeling van zestien
en toen hij zestien was, geleek hij reeds een jonge reus. Dit kwam, door
dat hij broeder van den storm was geweest en dicht bij de kracht en de
heerlijkheid der sterren geleefd had.
Slechts eéns toen hij een jongen van twaalf was, overkwam hem een
vreemd en pijnlijk iets. Vanuit zijn koninkrijk in de vlakten beneden was
hem een prachtig jong paard gezonden, dat voor hem was gefokt. Nooit
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was zulk een, edel dier in de koninklijke stallen geboren. Toen het in den
binnenhof werd geleid, lichtten de oogen van den Koningsknaap van
blijdschap. Hij bracht het grootste deel van den morgen door met heal
te oefenen en over hindernissen te laten springen.
In zijn torenkamer hoorde Oud -van -Jaren zijn uitgelaten en aanmoedigende kreten.
Ten laatste ging de koning naar buiten om hem op den zig-zag weg te
probeeren.
Toen hij terugkeerde ging hij meteen naar den torenkamer, naar Oud-van Jaren, die hem, toen hij zijn oogen van zijn boek opsloeg, ernstig aanzag.
„Laten we naar de kanteelen gaan," zeide de jongen „wij moeten samen.
praten".
Dus gingen zij en toen zij stonden en rondzagen op de wereld beneden,
de welvende turkooizen hemel boven hen, werden de oogen van Oud-vanJaren nog ernstiger.
„Vertel mij, jonge koning."
„Er is iets vreemds gebeurd" antwoordde koning Amor. „Ik heb iets
gevoeld, dat ik nooit te voren gevoeld heb. Ik mende mijn paard rond het
veld op het plateau en hij zag iets, waarlangs hij weigerde te gaan. Het
was een jong luipaard, dat ons beloerde vanaf een boom. Mijn paard
snoof en steigerde. Hij wilde niet luisteren naar mij, trok terug en draaide
in het rond. Ik probeerde vergeefs hem te overreden en ineens toen ik zag,
dat ik hem mij niet kon laten gehoorzamen schoot dit vreemde, . nieuwe
gevoel door mijn heele lichaam heen. Ik werd , warm en wist, dat mijn
gezicht vuurrood was. Mijn hart sloeg sneller en mijn bloed scheen in
mijn aderen te koken. Ik schreeuwde grove, leelijke klanken, ik vergat, dat
alle dingen mijn broeders zijn. Ik hief mijn hand op en balde die en sloeg
mijn paard telkens opnieuw. Ik hield niet meer van hem en ik voelde, dat
hij niet langer van mij hield. Ik ben er nog warm en moe en vervelend
van. Ik voel geen vreugde meer. Was ,het pijn, wat ik voelde ? Ik heb
nooit pijn gevoeld en weet het niet was het pijn?,,
„Het was iets ergers ", antwoordde Oud -van- Jaren. „Het was toorn. Als
een mensch door toorn wordt - beheerscht, heeft hij een giftige koorts. Hij
verliest zijn kracht, hij verliest de macht over zich zelf en over anderen,
hij vermorst tijd, waarin * hij het doel had kunnen bereiken, waarnaar hí
het meest verlangt. Er is geen- tijd voor toorn in de wereld ".
Zoo leerde koning Amor de nutteloosheid van den toorn, want zij zaten
-
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lang bij de kanteelen, terwijl Oud -van -Jaren hem vertelde, hoe ,het gif
ervan in de aderen werkt en de sterkste man verzwakte tot een dwaas.
Dien nacht lag Amor onder den hemelkoepel naar zijn myriaden broeders
te kijken en kalmte uit hen puttend.
„Als ge 's nachts bij de kanteelen hebt gelegen en alleen maar denkt aan de
sterren en de stilte, zult ge uw toorn vergeten en zijn gif zal wegsterven.
Als ge in uw ziel een mooie gedachte meedraagt, zal die de plaats van de
leelijke innemen. Er is geen plaats voor duisternis in het hart van hem,
die slechts denkt aan de sterren."
Dit was hem door Oud -van -Jaren gezegd.
Op het plateau aan den voets van den rots waar op de burcht stond, lagen
prachtige, oude, ommuurde tuinen. De droeve, jonge Koningin van den
eersten Koning Rood-van -Moord had hen aangelegd en na haar dood waren
ze aan hun lot overgelaten en verwilderd.
Sinds het Koningskind Amor naar den bergtop was gehaald, hadden
Oud -van -Jaren en zijn dienaar hen weer tot bloeien gebracht. Zoodra hij
oud genoeg was om een schopje te hanteeren, had Amor in de bloembedden
gewerkt. Alle dingen groeiden bij hem, alsof zijn aanraking hem betooverde ; vogels en bijen en vlinders omvlogen hem als hij werkte.
Hij wist wat de bijen zoemden en waarheen zij vlogen om honing te verzamelen. Vlinders zaten luchtig op zijn handen en leerden hem wonderlijke
dingen. Vogels vertelden hem van hun reizen en brachten hem zaden mee
uit verre landen, die hij in zijn tuinen zaaide en die als wondere bloemen
ontbloeiden.
Een zwaluw die heel veel van hem hield en die veel merkwaardige landen
had gezien, bracht hem eens wat zaad uit een geheimen keizertuin, dien
niemand anders dan vier van zijn eigen slaven ooit gezien had.
Die slaven waren in den tuin geboren en mochten dien nooit bij hun leven
verlaten.
Koning Amor zaaide het zaad in zijn eigen hof. Het groeide uit tot de
prachtigste blauwe bloem die de wereld ooit gezien had.
Het was van een zoo puur en uitgelezen, intens blauw, dat het een zaligheid
was er naar te kijken. De bloesems hingen af van een slanken stengel en
in zijn eerste jaar gaf het duizend zaden. Elk jaar zaaide Amor weer
bloemen en elk jaar werden ze hooger en buitengewoner en bloeiden langer.
Als de zomerwind woei, zond hij wolken van een verrukkelijke geur uit,
die soms van den berg naar beneden dreven, totdat de rampzalige bewoners

92

F. H. BURNETT

van Koning Rood-van-Moords land hun twisten en ellende vergaten en
zelfs hun vermoeide hoofden ophieven, om die in te ademen en elkaar te
vragen wat er toch gedaan werd op de berg. Elk jaar zamelde Koning Amor
de zaden en taste ze op in een ongebruikte toren van zijn burcht.
Slanker en slanker werd hij en elken dag wijzer en schooner. Elke plant,
elk onkruid, elk viervoetig wezen, elke ster . aan den hemel, leerde hem zijn
wonderen en wijsheid. Zijn oogen waren zoo buitengewoon met hun recht
uitstralenden glans, dat als hij een mensch aankeek, zij in zijn ziel schenen
te lezen en de waarheid te bevelen, er uit te komen.
Hij was zoo sterk, dat hij een ijzeren staaf met zijn twee handen in stukken
kon breken.
Toen hij twintig was, nam Oud -van -Jaren hem mee naar de kanteelen en
hem een vergrootglas gevend, zeide hij hem, naar de hoofdstad in de vlakte
te kijken om te zien wat daar gaande was.
„Ik zie veel opeengehoopte menschen, zeide Amor, toen hij eenige oogenblikken getuurd had. „Ik zie vroolíjke kleuren en wapperende wimpels en
eerepoorten. Het lijkt alsof een groote plechtigheid wordt voorbereid."
„Het volk maakt zich gereed tot uw kroning ", zeide Oud-van
Jaren.
„Morgen zult ge in statie den berg afgeleid en tot Koning worden uitgeroepen. Het was om U te bekwamen voor de regeering over uw koninkrijk,
dat ik u leerde de wonderen der wereld te kennen en u heb aangetoond,
dat niets nutteloozer is dan dwaasheid en onteerende gedachten. Dat,
wrat gij van uw broeders hier geleerd hebt, ga gij dat uw broeders daar
beneden aan den berg leeren. Ge zult dingen zien, die niet mooi en die
vuil zijn maar houd hoog uw hoofd, jonge Koning en vergeet nooit
de zon, de wind en de sterren."
Tot zich zelf zeide Oud-van- Jaren, terwijl hij hem aanzag: „Als hij voorhen staat, zullen ze denken, dat hij een jonge God is."
Den volgenden morgen wond zich een prachtige schitterende stoet langs
den bergweg naar den burcht. Er waren prinsen en edelen en bevelhebbers
bij. Rijke kleuren gloeiden in hun kleedij en kostbare banieren en vaandels
wapperden boven hun hoofd, terwijl muziek uit gouden en zilveren trompetten hen begeleidde op hun rit en hun vele volgelingen achter hen
aan marcheerden.
.Oud -van -Jaren stond in zijn lang grijs kleed naast Koning Amor op het
breede, steenen terras, dat door zijn geknielde leeuwen bewaakt werd.
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,,Dit is uw koning, o, volk " zeide hij. En toen de menschen opkeken,
was het zooals hij gezegd had, dat het zijn zou.
Zij gingen een paar pas achteruit, staarden vreesachtig en vele van de volgelingen vielen op hun knieën. Zij dachten, dat zij een schoone, jonge reus
zagen. Het was alleen maar een edel en krachtig jongeling, die nooit een
donkere gedachte had gehad en in de nabijheid van zijn broeders de sterren
had geleefd.
Zijn pard, met gouden stijgbeugels getooid, werd vóorgebracht en hij werd
den berg afgeleid, de poorten door, naar de hoofdstad van zijn koninkrijk.
1 Jij wenschte, dat Oud -van -Jaren aan zijn zijde rijden zou.
Wat hij, rijdend naar de kroningsplaats zag, had hij nooit te voren gezien.
Niettegenstaande de geborduurde zijden en fluweelen tapijten, die de gevels
van de huizen der rijken versierden, ving hij glimpen op van vuile zijstraten,
smerige steegjes en op-vallen -staande huizen. Hij zag verlaten kleine
kinderen wegschieten als ratten in hun hol als hij naderbij kwam en
ellendige, gemeen - kijkende mannen en vrouwen, die met elkaar vochten om
een plaats in het gedrang. Scherpe, rampzalige gezichten loensden naar
hem om een hoek en niemand glimlachte, omdat ieder zijn buur haatte of
wantrouwde en zij vreesden den jongen Koning en hielden niet van hem,
omdat al de Koningen Rood-van -Moord slecht en zelfzuchtig waren geweest
en hij was hun nakomeling.
Toen zij zagen, dat hij zoo groot en krachtig was en zijn edel hoofd zoo
hoog droeg, dikwijls opwaarts ziende, vreesden zij hem nog meer; daar hun
eigen hoofden laag hingen, zagen zij nooit iets dan het vuil en de stof
onder hun voeten of de twisten om hen heen daardoor waren hun
zielen vol vrees en afschuwelijke gedachten en zij begonnen dadelijk bang
voor hem te zijn en hem van hoogmoed te verdenken. Hij kon tweemaal
zooveel kwaad doen als de andere koningen, zeiden zij, omdat hij tweeaal zoo sterk en tweemaal zoo knap was. Het lag in hun aard om eerst
een slechte gedachte bij iets of iemand te onderstellen en vanaf den beginne
voor alles bang te zijn.
De prinsen en edelen die meereden in den stoet, trachtten Koning Amor te
verhinderen, de armzalig - uitziende menschen en de slecht -onderhoudene
straten te zien. Zij wezen op de paleizen en versieringen en schoone edelvrouwen die bloemen van de balcons wierpen op zijn weg. Hij loofde al
de heerlijkheden en groette de balcons, opziende met zoo stralende, lachende
oogen, dat de dames zich haast achter hun bloemen aanwierpen en riepen
-
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dat er vroeger nog nooit, nooit zulk een schoon koning gekroond was.
„Kijk niet naar het plebs, uwe Majesteit zeide de eerste Minister, het is
een troep kwaaje, nurksche nietsnuttige ontevredenen en dieven."
,,Ik zou niet kijken naar hen", antwoordde Koning Amor, „als ik wist,
*dat ik hen niet kon helpen.
Er is geen tijd om naar donkere dingen te kijken als men- ze niet lichter
kan maken. Ik kijk naar hen, omdat er iets gedaan moet worden, ik weet
nog niet, wat."
„Er is in hun oogen zoo'n haat, dat zij u alleen maar vertoornd willen
maken, Sire", zei -een knappe, jonge prins, die bij hen reed.
„Er is geen tijd voor toorn ", zeide Amor, zijn gekroond hoofd hoog
houdend, het is een nutteloos iets."
Na zonsondergang was er een groot feestmaal en daarna een groot bal en
de - hovelingen en prinsen waren verrukt over de schoonheid en de bevallig
nieuwen koning. Hij was veel levendiger en veel bekoorlijker-heidvan
dan een der- koningen Rood-van -Moord was geweest.
Zijn lach was vol vroolijkheid en de menschen die naast hem stonden,
voelden zich gelukkiger, schoon zij niet wisten waarom.
Maar -toen het bal op zijn hoogtepunt was, stapte hij naar 't midden der
zaal en sprak luide tot het luisterrijk gezelschap.
„Ik heb de breede straten en de paleizen gezien en al wat mooi is in mijn
hoofdstad", zei hij. „Nu moet ik gaan naar de nauwe en donkere. straten.
Ik moet het ellendige volk zien, de kreupelen en de rampzaligen, de
dronkaards en de dieven."
Ieder riep en verzette zich. Deze dingen hadden zij voor hem verborgen
gehouden zij zeiden, dat koningen die niet moesten zien.
„Ik wil ze zien ", zei hij, met een glimlach die mooi was en eigenaardig.
„Ik ga nu, te voet en onverzeld, behalve - door mijn vriend Oud -van-Jaren.
Laat het bal doorgaan."
Hij schreed door de schitterende menigte, met de grijs -gekleede Oud-vanJaren aan zijn zij. Hij droeg nog den kroon op zijn hoofd, want hij
wenschte, dat het volk zou weten, dat hun Koning tot hen was gekomen.
Zij gingen door donkere en walgelijke plaatsen, door nauwe straten en
achtersteegjes en pleintjes, waar menschen wegstoven als ratten, zooals
de schooierskinderen over dag hadden gedaan. Koning Amor had ze niet
kunnen zien, als hij niet een groote lantaarn had meegenomen en die hoog
boven zijn hoofd had gehouden. Het licht dat scheen op zijn mooi gezicht
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en zijn kroon deden hem meer dan ooit op een jongen god en reus gelijken
en het volk hurkte verschrikt voor hem neer, elkander vragende, wat zulk
een koning met zulke. arme drommels als zij, zou doen. Maar een paar
heel kleine kindertjes glimlachten tegen hem, wijl hij zoo jong was en
stralend en heerlijk.
Geen mensch uit die zwarte hoeken en gaten kon vatten, waarom een
koning op den avond van den dag van zijn kroning, onder hen rondgaan
zou. De meesten van hen dachten, dat hij den volgenden morgen bevel zou
geven hen allen te laten dooden en hun huizen te verbranden, omdat hij
aan hen alleen als ongedierte zou denken.
Eens, toen hij een donkere binnenplaats over ging, schoot er een gek op
hem toe, zijn vuist schuddend.
„Wij háten je!" schreeuwde hij, „Wij háten je!" De binnenplaatsbewoners
hijgden van schrik, zich afvragend, wat er nu kon gebeuren. Maar de
slanke, jonge Koning stond, zijn lantaarn hooghoudend boven zijn hoofd,
den gek met diepdenkende oogen te bestaren.
„Er is geen tijd voor haat in de wereld ", zeide hij, „er is geen tijd." En
toen ging hij door.
De blik van diep nadenken bleef hem bij, al de uren, dat hij rondging,
totdat hij gezien had, alles waarvoor hij gekomen was om het te zien.
Den volgenden dag reed hij terug over den berg naar zijn burcht op de
rots en toen de nacht viel, legde hij zich neder bij de kanteelen in de
open lucht, zooals hij zoovele nachten gedaan had. De zachte wind
omwoei hem, toen hij opkeek naar de sterren.
„Ik weet het niet, mijn broeders," zeide hij tot hen, „zegt het mij."
En hij bleef stilliggen, totdat de groote, zoete stilte van den nacht zijn
ziel scheen te vervullen en toen de sterren begonnen te verschieten, sliep hij
in zalige vrede.
Het volk in zijn koninkrijk op de vlakte, wachtte, zich afvragend wat hij
doen zou. De eerst komende dagen bekeven en haatten zij elkaar meer dan
ooit: de rijken omdat zij allen zijn gunst hoopten te verwerven en ieder
jaloersch was op den ander; de armen wijl ze bang voor hem waren en
ieder vreesde, dat zijn buurman dingen zou verraden die hij gedaan had.
Alleen van twee, samen op een veld werkende jongens, stond er éen
plotseling, zich iets herinnerend stil, nadat ze opgehouden hadden te kijven
en vechten en zeide een vreemd ding, met een vreemde stem: „Er is geen
tijd voor toorn. Er is geen tijd." En toen hij weer aan 't werk sloeg, deed
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zijn makker het zelfde en toen zij hun taak van wieden volbracht hadden,
spraken zij erover en herinnerde zich, dat, toen zij den vorigen dag hadden
getwist, zij hun taak heelemaal niet hadden beeindigd en niet betaald waren
geworden en naar huis waren gegaan, pijnlijk door de slagen die zíj elkaar
hadde toegediend, en geen avondeten hadden gehad.
„Neen, er is geen tijd ", beslisten zij.

HET WINTERWERK DER
W.B.~VEREENIGING
Op Donderdag i i Maart zal voor afdeeling Amsterdam der W.B.-Vereeni~
ging worden gegeven een Marionetten-voorstelling van Ivo -Puhonny's
Ki nstler-Theater. En op Vrijdagavond 26 Maart zal Henri Dekking voordragen Ibsen's „Volksvijand ". Abonné's Droom en Daad die zich tijdig als
lid opgeven, kunnen nog .van deze avonden gebruik maken. Zie mededeeling
op den omslag.

INHOUD: A. Hendriks -Kappelhof f: Mijn woning. - J. E. Kuiper: De Heilige
Elisabeth van Marburg. - M a r i e S c h m i t z: Naar het Lichte Land. - C. M. v a n H i 1 1 eG a e r t h é: Boekbespreking. - B. M e r e m a: De muzikanten, een koper -gravure door Lucas van
Leyden. - F. H. B u r n e t t: Het Land van de Blauwe Bloem,
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DROOM EN DAAD

Redactie: C. M. VAN HILLE-GAERTH . Verschijnt maandelijks; de Juli en
Iedere maand een
Augustus- nummers worden vereenigd tot een Zomernummer
fraaie bijlage.

VOORRECHTEN VOOR DE - INGETEEKENDEN OP , DROOM EN DAAD" 1926
Korting van f z. 5 o bij een boekaankoop- van f 7.50 of meer naar vrije keuze uit
volledigen catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der Vereeniging"
2, Recht op het lidmaatschap der ,rW.B.-Vereeniging" tegen een contributie van
per jaar (in plaats van f i o.-) waardoor o.a de volgende voorrechten
f 2.
verkregen worden:
a. Een ex. der Hoofdpremie in bijzonder fraaie 'uitvoering ter waarde van car f 3
kosteloos en franco thuis;
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. 50 werken ter waarde van f x M55 tot
.
a. i o franco thuis;
c Een . extra reductiebon teer waarde van f 2.5 0, geldig bij- een boekaankoop van
I 7.50 of meer naar vrije keuze . uit den volledigen catalogus der Wereld-bibliotheek.;
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws der W.B.:
é. Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen, waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten) ;
ne Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond;
f. Een of meerdere mappen kunstprentkaarten voor den prijs van f o. 0 (niet leden
f o.9) . Leden in plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen één
mappe kosteloos.
inplaats
3. Korting op het volks-universitair maandblad „Wil en Weg' , f
van f 8.50.
4. Op aanvraag toezending van ons ,,Boekennieuws" tegen vergoeding van i cent
voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der „W.' .--Vereeniging>'
5 . Korting op den prijs onzer „Winterboeken ".
6. Korting van 5 o pCt. op de premie-keuruitgave van het proza en de gedichten van
Prosper van Langendonck en van 40 pCt.- op: El. Knuttel -Fabius: Onder de Korenmaat (gewone prijs Ing. f '95 r_ in Keurb. f 2.95).
7, Kortingen op diverse „Woordenboeken der W.B." (waarde f 9.2 pe' voor f 5. ).
8. Korting van 50 pCt. op den Wereldbibliotheek -Kalender (voor f 0.75 inplaats
van f 1.50) . Voor 1927 nieuw ontwerp.
g. Korting van ao .pCt. op de prijzen onzer „fsografieën van Meurs" (gewone catalogus
L

-

.

gratis, geïllustreerd á f o. 6 o) .
i o. Korting van 15 pCt. op de lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
,,Jacob van Campen".

LE V ER IN G S-VOORWAARDEN
(voor abonné's op een onzer
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts f 6.
andere uitgaven f 4.50) .Voor buiten Amsterdam met f 0.25 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië resp. f 7.50 en f 5.75.
Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling worden . voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in halfjaarlijksche of driemaandelijksche termijnen - gaarne toegestaan. Losse
nummers per stuk f 0.75. Losse banden voor alle jaargangen f o.8, per stuk.
PREMIE OP HET AANBRENGEN VAN NIEUWE ABONNE}S
Elke abonné, die ons een nieuw abonnement aanbrengt, ontvangt als premie een boekwerk naar eigen keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek, ter waarde
van f x. .
BRIEFWISSELING EN BETALINGEN
Brieven enz..voor Directie, Redactie en Administratie zonder toevoeging van persoonsnamen: Postbus 6 Sloterdijk -- Postr. 1677 - Girokantoor Gemeente Amsterdam M 1357.

Bijlage »Droom en Daad" April 1926
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ERGANKELIJKHEID weg, daar is het voorjaar!

Hooren wij niet de aankondiging in de tonen, die door de
lucht g edrag en tot ons komen?
Soepelheid, neem wat tegenhoudt en aan het messenwettend
geluid van de musschen is gelijk en hindert, verhindert uw
melodieus omarmen van het hongerende, wachtende menschenkind.
Ja, dat nu niets tegenhoude de overgave aan de blijdschap; want te droef en
te donker waren de dagen en zoo misdadig de uren zonder de vreugde.
Winter, winter, die de menschen van de aarde en van het leven maken, gij
moet vlieden nu het eeuwige dagen van de lente komt. Al zal het als een
vechten zijn in een ondoordringbaar woud tegen de lianen die vasthouden
en de scherpe doornen die de voeten wonden, het licht is daar vooruit en de
bevrijding. Straks zal het zijn ineens of al het moeilijke vergeten is en niets
er blijft dan het ruime. Het ruime, waarvan de lijster weet en spreekt op zoo
eene wijze dat wij het verstaan.
Och jubel, jubel dan toch hart en staak dat domme klagen; naar gouden
bloemen en blijde zon en lachen, lachen is het vragen, naar bladgewuif en
slanke grassen en regenbeparelden jongen tooi van teer uitbottende gewassen.
Hoe zouden wij maar eindeloos klagen en vergeten de zoete geuren en vergeten de blijde kleuren en al de duizenden vleugeltjes fijn, die er in de luchten
zullen zijn ? In rusteloos zweven, in machtigen drang, die niet op kan houden, gaan de spreeuwen in vluchten; in wat een deining, in wat vele
wendingen is dat opheffend hoog gaan en weer nederstorten in zwart beweeg
van al die millioenen wieken! Of het regent, waait, of de wolken, schitterend wit als bergen staan, een rusten is er niet en geen ophouden, zij kunnen
het niet.

En zouden dan onze harten niet mede gaan en daar maar blijven zuchten?
Een mensch onbeweeglijk wacht; in dat oogenblik wordt alles wat hindert
hem afgenomen. Met de lijster die zingt en de spreeuwen die rusteloos gaan
beidt zij de Lente.

^

NAAR HET LICHTE LAND
DOOR

MARIE SCHMITZ
(Vervolg)

Uit den norschen, donkeren winter, die maar niet wilde aflaten, was opeens
een voorjaar gegroeid, zoo uitbundig van stralende zonnigheid, van aan allen
kant onweerhouden uitbottend leven, van vogeltierigheid en eindelooze
blauwe luchten, dat 't haast leek of de zomer zonder overgang uit den winter
was gesproten.
In den voortuin, nestje van weelderig heestergroen, met de feestelijke praal
van den witten sering en het hart- verheugende goudgele gebengel der goudenregentros jes, lag Nina nu alle koesterende morgens en middagen. Wel was
het achtertuintje vrijer, maar het lag op 't Noorden en het was toch ook
eigenlijk wel gezellig om, boven de heesters uit, de menschen te zien voorbij
gaan, het plezierig grintknersen van hun voeten te hooren .... om te weten,
als 't twaalf of vier uur was, nu komen aanstonds de schoolkinderen terug .. .
om ze joelend aan te hooren komen al van ver, en hun luidruchtige groetjes
te ontvangen en te beantwoorden wanneer zij hun blije bakkesjes tegen de
tralies van het hekje duwden.
En het was na de inperking, de afgeslotenheid der binnenshuische wintermaanden een nieuw plezier om van uit de verte de hooge taterende stemmetjes
van Jantje en Nikkie te hooren aankomen en om, zoo luisterend en uitturend,
te wachten op wie uit was en weldra thuis zou komen.
Haar leven leek met dit alles opeens veranderd, ruimer geworden. 't Was of
zij meer nu deel had aan wat de anderen deden, aan al wat er gebeurde. Nu,
terwijl zij droomerig wegstaarde over de nauwelijks bewegende kruin van den
sering, volgde zij in haar verbeelding Tony, Otto en Felix, die daar straks
op de fiets waren uitgetrokken voor een flinken tocht. Otto op een oude
fiets, die hier nog van hem stond, Felix op de fiets van Bas, die hem eigenlijk
niet heelemaal paste, maar die hij niet verstellen wilde, uit vrees haar niet
in volmaakt eenderen staat aan den eigenaar te zullen teruggeven. Tony, in
een van haar dolle joolbuien, had hem uitgelachen om zijn overdreven
scrupuleusheid, had hem geplaagd, dat hij op dat karretje zat als op een
kinderstoeltje en dat zij in een winkel in 't dorp een speentje en een rammelaar voor hem koopen zou. Schertsend en joolend waren zij weggereden,
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Nina had hun hoofden en schouders glijdend boven de haag zien verdwijnen
en naar hun vroolijke stemmen geluisterd tot die in de middagstilte oplosten.
Zij zouden langs de nieuwe zandafgraving rijden, de Blankvoortsche hei om
en door het bosch terug ...
Stil en warm stond de voorjaarsmiddag, die een zomermiddag leek, over de
bloeiende wereld; in een boom, wat verder, sloeg een vink luid en onvermoeid. Soms gleed even een zwoel en geurig windvleugje over de heesters
heen, aaide langs Nina's wangen, speelde met haar korte blonde haar.
Zij had haar oogen gesloten en lag doodstil ; zij voelde de winden over zich
gaan en rook de zoete en kruidige geuren van het voorjaar. Zij hoorde het
slaan van den vink en haar oogen zagen, door haar trillende oogleden heen,
de zonnige lichtheid van de lucht. En zij wist precies hoe het licht nu scheen
over de kantige geelblanke hellingen van de zandafgraving, hoe wijd en stil
zonnig de hei met haar ruigheden en smalle witte wegjes lag onder die ontzaglijke blijheid van het hemelblauw .... hoe warm het geurde in 't bosch
en hoe er de stilte was en het ijle vogelgeroep en het wazige wolken van
het nieuwe groen. 0 hoe iets onuitsprekelijk heerlijks was voorjaar toch! En
het was daarom zoo heerlijk omdat het nieuw was, altijd wéer nieuw, een
begin .... Vol beloften van gelukkige dingen leek het voorjaar, en dat betrof
niet den zomer alleen .... je wist 't zelf niet precies, wat 't eigenlijk was,
maar altijd weer, wanneer 't opeens zoo heelemaal voorjaar was om je heen,
kreeg je 't gevoel of er iets bizonders zou komen .... iets wonder-gelukkigs .... en dan verlangde je .... Zij zuchtte. Ach, wat kon het voorjaar
haar nog brengen .... en de zomer .... ? Immers niets .... niets .... Wat
moest ze met dat onzinnige verlangen in haar hart, dat blij was en toch
zwaar .... o God zoo zwaar .... Zij lag hier maar en wachtte ...
wachtte op wat zij verloren had en wie weet, misschien kwam het nooit
meer terug .... Hoe ver leek het nog weg en hoe eindeloos ver leek het
achter haar te liggen! Hoe lang was 't geleden, dat zij gleed langs de witte
voorjaarswegen, zorgeloos en onbewust - gelukkig, zooals Tony nu ? En zou
ze 't ooit nog? .... Als een scheut van lichamelijke pijn sneed het verdriet
door haar heen; zij kreunde en haar lippen beefden. En met nu wijd -open
oogen wegturend zag zij het hemelblauw, lokkend-ver en ijl, de stille zonnige
boomkruinen daaronder .... zij hoorde een vogelroep, ver weg, smachtend
en teeder .... en terwijl haar dunne handen de randen van haar ligstoel
omklemden, voelde zij haar lichaam zoo zwaar, zoo machteloos-zwaar daar
neerliggen .... Trillend en warm zwollen de tranen voor haar blik.
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Dan klepte binnen een deur dicht .... gerinkel van kopjes, zoemend neuriën,
een stem die wat mompelde in de stilte .... Dat was Moeder, die met thee
kwam. Nina veegde haar tranen weg en zuchtte eens heel diep en het leek
of het haar lichaam ontspande, of 't ook in haar hart wat ruimer werd ...
Zij kon glimlachen toen Moeder met het theegoed naar buiten kwam, Moeder,
die er vandaag zoo jong en meisjesachtig uitzag in haar zomersch linnen
japonnetje, met de dartelheid van haar glanzige bruine krullen, met de
argelooze blijheid van haar zonnige oogen en haar lach. Zij babbelde rap
en aan-één-stuk, en onderwijl waren haar handen bedrijvig bezig om het
tafeltje gezellig te maken .... Arm schatje, heb je zoolang alleen moeten
liggen ! .... Maar het was in de keuken nog een bende .... en ik heb meteen
de groente voor morgen afgekookt. Klaar is klaar. 0 zoo! Als straks Ans
nog komt met de kinders, dan hoef ik niet meer aldoor weg te hollen. Hè hè,
zoo! Zij trok de theemuts ferm over den theepot heen, Nu hebben we
dadelijk een kopje thee. Lenig zette zij zich in den rieten stoel aan het tafeltje
en de stevige, kleine handen grepen al dadelijk weer naar het meegebrachte
mandje met stopwerk.
Ik vind 't nooit erg om een poos alleen te liggen, dat weet u wel, zei
Nina zacht. 't Is hier bovendien zoo heerlijk ...
Ja, zalig hè ? dweepte Moeder en stak met half- geloken oogen haar
snuivend neusje in de lucht. Het deed Nina verteederd glimlachen en weer
had zij dat gevoel van zoo vaak : of zij eigenlijk veel ouder was dan Moeder,
lang niet zoo luchtig en levensblij .... of zij met een soort goedig-beschermende liefheid voor haar zou moeten zorgen, inplaats andersom ...
Je zou hier wel altijd zoo willen blijven zitten .... peinsde Moeder
verder, zonder haar oogen te openen.
Maar ik zou het niet verwerpen hier vandaan te mogen wandelen,
zei Nina in zichzelf met een zachte ironie, die een vonkje in haar oogen
twinkelen liet. Doch zij zei het niet hardop., want zij wist hoe dan het snel
gewekte verdriet de lichte blijheid van haar moeders gezicht zou wegvagen.
Warm en innig rustten Nina's oogen op dat dierbare gezicht, gaaf en zacht
van rondingen, licht overbloosd als een meisjesgezicht .... Wie zou 't ooit
gelooven, dat Moeder zes en veertig was, moeder van hun vieren, grootmoeder van twee jongens .... Haar gedachten sprongen opeens over ... .
Wat waren ze laat vanmiddag, Ans en de jongens! Maar nog voor zij
't hardop had kunnen zeggen, ving haar scherp gehoor een ver gerucht ...
zij luisterde .... en wéer ...
-

,
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- 'k Hoor Nikkie in de verte, zei ze blij.
Even later was het een stormachtige inval: Jantje hing aan Oma's hal.s
en Nikkie probeerde naast „Tantina" op den ligstoel te kruipen. Voor
hield zij hem tegen zich aangedrukt, zijn warm snoetje dicht bij-zichtg
haar wang, maar over haar heen gluurden zijn oogen naar het zieken
aan den stoelknop. Nina voelde den lach onweerstaanbaar naar-trosej
haar lippen opkriebelen, maar zij zei niets en wachtte. En Nikkie wachtte
ook, tot hij 't niet meer uit kon houden:
Lus jij nie laadjes, Tantina?
Ja zeker, plaagde Nina, maar ik hèb geen chocolaadjes.
Oh .... zuchtte hij, diep teleurgesteld.
Maar misschien wel wat anders .... Ik zou maar eens zoeken.
Nikkie buitelde wild over haar heen, in de haast van zijn begeerte, dook
met allebei zijn handen tegelijk in de tasch. Maar zijn moeder pakte hem op
Ondeugende bengel ! Jij denkt er maar
en schudde hem door elkaar :
heelemaal niet aan dat Tantina ziek is! Nou krijg je niemendal omdat je zoo
wild bent! Toen schaterden zij allen, want Nikkie hield triomfantelijk in
Nittie hèb al!
zijn stijf gesloten knuistjes het zakje met den buit omhoog :
Met warme oogen zag Nina haar zuster met den spartelenden boy in haar
armen, dien zij beknorde en knuffelde tegelijk. Een schattige moeder was
Ans, zoo heerlijk jong met haar jongens. Zij leek op Moeder, in heel haar
doen, uiterlijk ook. Ze zou lang jong blijven, net als Moeder .... nog jong
zou ze zijn als haar jongens al groot waren .... Wat een goddelijk bezit,
een paar van die heerlijke bengels, die van je waren, zooals niets anders op de
wereld ooit van je was .... Zooiets gewoons was 't .... duizenden hadden
't .... en toch leek 't altijd weer een wonder .... Kijk nou die Jan met zijn
donkere ernstige snuit .... wat had hij daar toch, waarover hij zoo in de
war zat? ...
Wat heb
Jan, kom eens bij Tante .... Zij trok hem naast zich.
je daar?
En hij liet haar zien een afgewaaid, gehavend vogelnestje, op den weg langs
den boschrand gevonden, en dat hij met strootjes en stokjes weer wilde
Ziet u,
„heel" maken, en dan een ijzerdraadje er omheen voor de stevigte.
dan hang ik het op in den tuin, en dan doe ik brood
legde hij ernstig uit,
er in .... en kaaskorstjes en .... enne zaadjes .... en dan kunnen d'r weer
vogeltjes in wonen, ziet u, die zelf geen nestje hebben ...
Dat is erg lief van je bedacht, vond Nina, glimlachend om het met
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ernstigen nadruk vertelde verhaal. Jan praatte al lang met keurige preciesheid,
iets waarom hij zich, schoon maar één jaar ouder, hoovaardiglijk een véel
grooter jongen vond dan den nog altijd brabbelenden driejarigen Nikkie. Zij
streelde hem over het bruine haar en zag een oogenblik zijn fluweeldonkere,
droomerige kinderoogen in de hare blikken. 'k Zou straks maar eens aan
Oom Otto vragen, ried zij, of aan Oom Felix, die is ook erg handig met
die dingen.
Het gaf een prettig gevoel om te spreken van „Oom" Felix, of hij werkelijk
een van hen was. Och, en was hij dat ook eigenlijk niet? Otto kwam tegenwoordig niet meer thuis zonder hem mee te brengen; het was iets zoo vanzelfsprekends geworden, dat niemand daar meer over nadacht. Het kleine
logeerkamertje bleef altijd voor hem in orde en zij noemden het eenvoudig:
Felix z'n kamertje. Zoo héel dikwijls kwamen zij intusschen niet, soms
maar om de drie weken, want Otto was hard aan 't werk getrokken, blijkbaar meegesleept door Felix prikkelend voorbeeld. Maar Nina wist wel, dat
't dat niet - alleen was. Poppetje, had hij haar toegefluisterd, je zult
eens zien met wat een vaart ik nu ga afwerken. .... En de eerste gulden,
dien ik verdien wordt een begin van afbetaling aan jou!
Telkens een gulden? had Nina geplaagd. Als je dan maar niet vergeet
om er Tederen keer de rente bij te berekenen. Maar met een dankbaar geluks~
gevoel had zij overwogen hoe wonderlijk toch vaak uit een ongeluk iets goeds
komt. Want Otto, al had hij wel behoorlijk gewerkt, was toch nooit zoo
overmatig ijverig, zoo vurig bezield voor de toekomst geweest. Na maakte
hij plannen, praatte over later, een „later", dat dichtbij zou liggen, want hij
wilde gauw afgestudeerd zijn. Een andere jongen leek hij geworden; ook
Moeder en Tony was het niet ontgaan. Dat was het gevolg van dien vreeselíjken tijd van angst en narigheid, die alleen maar een straf had geschenen
voor zijn lichtzinnigheid, maar veel méer het begin bleek van een nieuw
geluk.
0, als hij toen toch niet naar haar toe gekomen was .... hij wist zèlf immers
nauwelijks wat hem naar huis had gedreven, vanwaar hij toch geen hulp
verwachten kon .... of als zij hem niet had kunnen helpen en hij had in
zijn wanhoop iets onherstelbaars gedaan ! Hoe heerlijk goed en gelukkig was
alles toch afgeloopen, je kon er niet dankbaar genoeg voor zijn! En nu zette
Felix voort wat zij begonnen was en stuwde hem, misschien zonder het te
weten .... Of zou Felix, die wel wist dat Ot soms zwak was, opzettelijk
zijn invloed gebruiken .... ? Hoe goed en fijn van hem .... hij deed de
..
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dingen altijd zoo stil. Nooit had hij met een woord gerept van dat voorbije,
waarvan hij en zij, beiden, wisten ...
Een veeltonig luidruchtig fietsbellen en vroolijke stemmen die nader kwamen,
deden haar opschrikken; een blijde, prettige schrik: gezellig dat ze er weer
waren! Boven het hegge- en heestergroen zag zij hun blijde, warme gezichten
komen aanglijden, een lichtglimp vonkte even in Felix' brilleglazen, hun
armen wuifden jolig en druk ...
Oom Otto .... Oom Felix .... luister nou 's . . Nittie heb een . .
Nee, ik eerst .... Oom Felix, wil u 's ...
Jantje en Nikkie probeerden allebei tegelijk bij de Ooms aan 't woord te
komen en duwden elkaar tegen de fietsen op; zelfs Jan brabbelde nu in zijn
vurige drift om zijn verhaal af te draaien en duidelijk uit te leggen wat hij
begeerde.
.... een héusch nest moet 't weer worden, legde Jan uit, met saamgetrokken wenkbrauwen boven zijn ernstige oogen, en èrg groot .... en
sterk .... voor vogeltjes die zelf geen huisje hebben, ziet u ...
Een Tehuis voor Dakloozen dus? plaagde Oom Otto, het zonnige,
jongensachtige gezicht naar zijn neefje neergebogen. Ha zoo, ik wist niet,
dat jij zoo'n filantropisch jongmensch was! Weet je wat: vraag 't eens aan
Oom Felix. Zooiets is juist een onderneming voor hem. Hij is veel ethischer
aangelegd dan ik, begrijp je?
Jantje begreep er niet veel van, alleen, dat hij naar Oom Felix moest gaan
en even later zag Nina met een zachte verteedering hoe de twee donkere hoofden in eendere aandacht over het nestje waren gebogen, dat door Felix geduldige en vlugge vingers tot een toonbare vogelwoning werd gefatsoeneerd.
Gelukkig was 't zoowat klaar toen moeder Ans haar twee bengels meeriep
voor de terugreis en Jan was alleen tot meegaan te bewegen, nadat Oom
Felix en Oom Otto hadden beloofd, dat zij persoonlijk bij de opening van
het nieuwe Tehuis voor Dakloozen zouden tegenwoordig zijn.
Wacht! Ik loop nog een eindje mee! riep Tony. De jongens grepen al
elk een hand van haar en joelend en snappend trokken ze weg, de jongetjes
opeens verdwenen achter het heggegroen. Otto ging met de fietsen naar het
loodsje, om er zijn oud karretje, dat wat zwaar liep, eens na te zien. Moeder
was in de keuken.
Wonderlijk viel nu opeens de stilte na al de drukte van praten en gelach.
Diep ademend sloot Nina even haar oogen; er was een lichte, zacht - gonzende
moeheid in haar hoofd, die het prettig maakte om nu onbeweeglijk te liggen
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en te hooren hoe stil de stilte was. Zij liet alleen haar oogen gaan, langs de
dichte heesters, die al schaduw gaarden, hooger, naar de door geen wind
beroerde boomen, waarvan de kruinen het nu warm-goudig geworden namiddaglicht vingen, en daarboven de blauwe luchtkoepel zoo eindeloos diep
en ver .... Zij staarde met strakke oogen .... Wanneer je daarin turen
bleef, omhoog .... niets meer zag van huizen of boomen beneden .... dan
werd 't of je onmerkbaar, snel, al sneller wegsteeg .... zweefde .... of je
door zoel-blauw roerloos water dreef, ijl-snel, naar verre, heerlijke landen,
landen van enkel licht ... .
Zij schrok en zuchtte; met een schok tuimelde haar blik omlaag. Kinderen
waren langs gerend, nog klonken helder-luid hun stemmen. Opkijkend zag
zij in de donkere oogen van Felix.
Schrok je? vroeg hij bezorgd.
Ik was al ver weg,
Een beetje. Ik lag juist te soezen. Zij glimlachte.
geloof ik.
Waarheen?
Naar verre landen .... veel te mooi en te licht om heusch te kunnen
bestaan .... landen die je .... die ...
Landen waar je alleen maar naar verlangen kunt, nietwaar ? zei Felix
zacht.
Ja .... zei Nina, even zacht. En zij voelde, nu het woord was uitgesproken, hoe het weer zwaar woog op haar hart, smartelijk en toch zoet, dat
vreemde verlangen, dat geen naam had ...
Het voorjaar is
't Is het voorjaar, sprak zij peinzend voor zich heen.
wel heerlijk .... maar soms zoo moeilijk ook, ik weet niet hoe 't komt ...
Het kan je soms even bedroefd maken als de herfst ...
Zij tuurde op de smalle, blanke handen, die zoo vlug Jantje's vogelnestje
hadden in orde gemaakt, die zij zoo graag bezig zag, omdat zij zoo mooi
van vorm en gebaar waren .... zijn handen waren als zijn gezicht .... ja,
ze wist het nu .... het moesten ook wel de handen van een dichter zijn ...
Ik begrijp 't zelf niet .... zei ze, als peinsde ze maar wat hardop, zonder
te denken aan wie luisterde, maar ik heb 't nog heelemaal niet zoo erg
gevonden, dat ik ziek ben en niet loopen kan, als nu ik hier in het voorjaar
buiten lig, terwijl dat toch zoo heerlijk is ...
Dat kan ik begrijpen. Toen je van den winter binnen lag waren de zon
en de lucht en de boomen er niet, die je lokten.
Toch heb ik toen ook wel verlangd .... Toen de sneeuw zoo mooi lag
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en het zoo stil en plechtig was buiten. Ja, toen heb ik wel erg verlangd
geloof ik .... En toch was dat verlangen anders dan dit ...
Ja, dat komt .... geloof ik .... in 't voorjaar dan verlangen we zoo
maar .... onbepaald, dan verlangen we altijd naar het onbereikbaar heerlijke .... dat meestal niet eens een vorm voor ons heeft ...
Felix, vroeg ze fluisterend, is het heerlijke dan altijd onbereikbaar? ...
0 nee! lachte hij, gelukkig niet. Tenminste niet de gewone aardsche
heerlijkheden. Maar dat is toch niet het allerbeste waarnaar we verlangen
kunnen .... Ik bedoel .... dat echte, smachtende verlangen van ons, dat .. .
Hij stokte even, zocht wat moeilijk zijn woorden en Nina zag hoe een blos
zijn wangen kleurde. 't Is zoo moeilijk om 't te zeggen, als je 't uitspreekt
wordt 't dadelijk zoo anders .... doordat 't geen bepaalden vorm heeft ... .
maar juist dat wat geen werkelijkheid is, maar alleen een droom, een heer
mooie droom, dat is het grootste geluk .... dáarnaar verlangen we 't-lijke,
hevigst ...
Zooals mijn lichte landen, waar ik heen gleed, daarnet .... peinsde Nina.
Juist .... Maar we bereiken ze nooit. Als ze bereikbaar waren zouden
ze zoo heerlijk niet zijn ...
Zij zwegen een tijdlang en luisterden naar de kleine geluiden die in de stilte
waren, het soms ritselen van het loover, vogelgetjilp, het grintknersen onder
voorbijgaande karrewielen, soms menschenstemmen, ver en gedempt.
Het is zoo wonderlijk, sprak Nina eindelijk en haar stem was even gedempt als de geluiden in de stilte, .... nu is 't al tien maanden dat ik
lig, en op enkele oogenblikken na .... dat ik 't wel eens moeilijk had ...
maar dikwijls was dat toch niet .... heeft 't me niet eens zoo èrg lang
geduurd, geloof ik .... En nu vind ik die twee maanden, dat ik nog wachten
moet .... want dokter Brons heeft gezegd: een jaar, en dan zouden we
eens probeeren .... nu lijken die twee maanden me véel langer .. . o, niet
om door te komen 1. Vindt je dat niet dwaas?
Heelemaal niet! Dat is altijd zoo. Spreekwoorden zijn meestal afgezaagd,
anders zou ik je nu dat van „de laatste loodjes" opdisschen.
lachte hij,
Nina glimlachte even, maar het lachje vergleed in een trek van pijn. Haar
oogen tuurden zonder te zien naar de stille gouden - regentros jes ; nog dieper
werd haar stem:
En soms, zie je, dan is 't of ik opeens niet meer verlang naar 't eind van
die twee maanden .... Dat is .... dan durf ik niet .... dan ben ik
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bang .... dat 't .... dat 't dan nog niet uit zal zijn. Zij slikte een paar
maal, omdat 't propte en kropte in haar keel. Soms weet ik 't heelemaal
zeker, dat 't nooit uit zal zijn .... dat ik nooit meer heelemaal gewoon
zal kunnen loopen .... En daarom zie ik er dan tegenop, dat 't jaar haast
om is....
Nu voelde zij hoe een warmte achter haar oogen brandde, een warmte van
tranen, die niet kwamen, en haar handen, die zij dichtgeknepen had, waren
koud. Felix sprak niet ; doodstil was het nu.
En nu drong het tot haar door hoe vreemd het was, dat zij dit alles had
gezegd. Nooit, nooit had zij met iemand hierover gesproken, niet met Tony
of Ans, en zelfs met Moeder niet .... Zij had het nooit gewild .... maar
ook, zij had het nooit kunnen uitspreken .... en nu, opeens .... waarom
nu wel ? .... en met Felix ? Ach, had ze toch maar niet .... En zij voelde
hoe al warmer de gloed brandde in haar hoofd .... en of zij wel zou kunnen
schreien nu, zoo zwaar waren haar oogen ... .
Maar het gezicht wendend zag zij plotseling in zijn donkeren, zachten blik.
En zooveel warmte, zooveel goede, milde ernst was daarin, dat 't leek of
opeens alle zwaarte van haar afviel, licht sprong het hart in haar op en een
glimlachje kroop zonder dat zij 't wist naar haar lippen.
Maar meisje, sprak zijn diepe stem, waar is nu opeens jouw moed
gebleven?
Ik .... ik ben niet .... zoo erg moedig, hakkelde Nina, .... dikwijls ben ik maar erg kinderachtig en laf.
We hebben allemaal onze zwakke oogenblikken .... dat is niet zoo
erg. En die gaan weer voorbij. Maar dan wéet je 't weer, nietwaar .... ?
Hè Nina .... ? Hij nam haar koude vingers tusschen zijn warme handen,
.... je moet gelooven aan het goede .... dat het stellig komt .... want
er is geen enkele reden om eraan te wanhopen .... Zal je dat doen Niny ...
zal je vast gelooven .... ja?
Ja .... fluisterde zij bijna onhoorbaar, ademloos.
Dat is goed, zei hij eenvoudig.
Zij spraken niet meer, en het was niet vreemd om stil zoo samen te zijn. Toen
kwam uit den achtertuin Otto's stem, die om Felix riep. Zwijgend ging hij.
Stil lag Nina, de handen over de borst gevouwen, zooals zij het liefste lag.
En ook in haar was het nu zoo stil. Of alle gedachten waren weggeneveld.
Er was nog maar dit éene, vast en helder, in haar .... je moet gelooven dat
het goede stellig komt .... er is geen enkele reden om er aan te wanhopen .. .
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En terwijl haar oogen wijd -open wegstaarden in het licht, klemden haar
vingers zich samen in de hevigheid van die éene gedachte in haar, die rees,
tot aan haar lippen, als een gebed:
Och lieve God .... laat 't waar zijn .. . laat 't waar zijn!
(Wordt vervolgd)

^ BOOMEN IN DEN STORM
DOOR

TINE COOL.

AAIEN , waaien, onrust groot daar nu voor het venster is.
'

Waar is de stilte nu gebleven die placht te genezen?
De jonge berkeboom laat zich gewillig gaan, de top bij
vlagen de aarde raakt. Moet men zoo in het leven staan,
altijd weer buigen, buigen diep om dan zich op te richten
in tevredenheid ?
Och, de trotschen, die onbewogen het geweldige rukken weerstaan, de oude
boomen, de eiken, de beuken, zij hebben in hun jeugd van het zelfde geweten, hun is de lenigheid vergaan. In hen is het zich verzetten om te gaan
met alle winden geworden tot een overwinnen in vastberadenheid en voor
ons wordt dat een zekerheid dat er in het wildst lawaai alsnog de mogelijkheid bestaat om te wijzen op de goedertierende onbewogenheid waarin de
ziel uitgroeien kan om dan te aanvaarden in vollen ootmoed het ons gegeven
leven.
^€

ONTWAKEN
DOOR

LIEN DE VRIES

Je moet nu wakker worden, kind,
Je tijd van droomen is voorbij.
De dag van werk verwacht je, kind,
En roept je, sterk en blij.
Kom met bereide handen, kind,
En met een hart vol vreugd,
Met warme, stralende oogen, kind
En met de kracht van jeugd.
Want in de ' wereld is zoo veel,
Dat kracht en vreugd behoeft,
Want in de wereld is zoo veel,
Dat moe is en bedroefd.
Want in de wereld is zoo veel
Ellende en booze macht;
Er is zoo heel veel werk, mijn kind,
Dat op je daden wacht.
En nu, nu is het dag, mijn kind,
De dag van heerlijk werk.
Ontwaak dan uit je droom, mijn kind,
Doe daden, blij en sterk.
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DE NAAISTER VAN FELICIEN ROPS
DOOR

C. M. VAN HILLSGAERTHÉ
(Bijlage)
IT is de „romantische" naaister; niet het kwieke juffertje van
dézen tijd, dat voor ons huis van de fiets springt, snel het
als wij nog even weifelen over lengte
.
: :• lichte jurkje past, dat
al beslist heeft en weer op haar fiets verof garneering
dwijnt. Wij weten verder niets van haar, van haar leven niet
lh1LU.6s.lt
en niet van haar gedachtengang.
Dit is „de naaister van vroeger '', zooals we haar misschien nog wel kennen
uit oude familie-verhalen, zooals ze hier en daar nog wel leeft in een hofje
met een kasteplank vol kostbaar porselein, met een cither of een harmonium
met verstorven klank, met een onuitputtelijken voorraad verhalen, zoodat
wie tegenover haar zit, gaat denken, dat in vroeger dagen geen leven zoo
interessant en veelbewogen was als van een naaister, die op haar stille
kamertje zat of in de mangelkamer van een oud, groot huis; die altijd bezig
was, veel zag, veel hoorde .... zweeg en dacht. En misschien juist, omdat
ze niet langs alle heerlijkheid en schoonheid van het leven heenlachte en
holde, maar de goede dingen rustig op haar stoel al naaiende en verstellende
overdacht, zoo wijs was geworden en liefdevol. En daardoor ook is gaan
houden van de zachte dingen in 't leven: een oud liedje, wat bloemen in
't venster, de theeketel met de geheimzinnige liedjes en de gezelligheid, een
vogeltje, dat eindelooze tevreden liedjes door de kleine kamer kwinkeleert.
En die natuurlijk op altijd dien zelfden stoel, ver van de roezige wereld haar
eigen denkbeelden van goed en kwaad, van deugd en zonde had.
Zooals ze hier zit, met haar aandachtige, slimme gezichtje, turend naar den.
draad tusschen haar handige vingers, doet ze denken aan die kostelijke figuur
uit Selma Lagerlöfs Gösta Berling: Juffrouw Marie.
De' af gelegen dorpen en het platteland hebben de karakteristieke figuren altijd
langer bewaard dan de bezige stad, die de menschen voortdurend met elkaar
in contact brengt.' Selma Lagerlof, die het voorrecht had een groot deel van
haar leven op het land te wonen, die het land en de natuur, de oude verhalen,
den arbeid en de menschen liefhad, heeft ons verhaald van de vele boeren
en arbeiders, predikanten en edelvrouwen, van hun glanzende vreugde
en hun verborgen leed; onder al die anderen geeft ze ons ook het leven
van Juffrouw Marie, een kleine uitgedroogde juffrouw van bij de
•
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veertig, die in 't zolderkamertje woonde, boven in den gevel van het huis.
„Dag uit, dag in zat ze daar en knoopte gordijnen en kleedjes. Die verkocht
ze later aan de boeren en op de groote buitens. Ze droomde van een eigen
huisje hoog op den heuvel. Maar van de liefde wilde ze niet hooren. De
guitaar van haar moeder hing bestoven en zonder snaren op den zolder.
Nooit zong ze daar liefdeliedjes bij. 't Rozenstruikje van haar moeder stond
in haar venster. Ze gaf het nauwelijks water, ze hield niet van de bloemen,
die kinderen der liefde."
Maar dan komt een jong orgelmaker in het dorp, hij woont in het zelfde
huis als juffrouw Marie. Hij werkt met de jonge meisjes van het huis in den
tuin, hij declameert en zingt. Hij raapt juf rouw Marie's kluwen op, hoe
dikwijls ze die ook liet vallen en brengt haar oude pendule weer in orde.
„Hij kwam nooit thuis van een bal, zonder dat hij met allen gedanst had, van
de oudste dame tot het kleinste meisje. Hij sprak met niemand over liefde,
maar toen hij eenige weken in het huis gewoond had, waren alle dochters op
hem verliefd. Zelfs de arme juffrouw Marie.
Boven op haar kamertje werden nieuwe snaren op de guitaar gezet en bij de
tonen daarvan zong ze de oude liefdeliedjes, die ze van haar moeder geleerd had.
En toen de vroolijke, zorgelooze orgelmaker eindelijk vertrok, kwam juffrouw
Marie in haar beste kleeren van de zoldertrap; aan een breed, groen zijden
lint hing de guitaar om haar hals. In de hand had ze een bouquet maandrozen, want dit jaar had haar moeders rozenstruik gebloeid."
En zoo maakte juffrouw Marie zich door haar liefde voor iedereen bespotte
liefde bracht haar veel ongekend verdriet.
-lijk.Ende
Maar ze sprak nooit meer kwaad van de liefde ; ze hing de guitaar niet meer
weg en vergat nooit meer de rozenstruik van haar moeder te verzorgen.
Zoo is er dan, langs een omweg, weer de aandacht gevestigd op Selma
Lagerlöf's meesterwerk: Gdsta Berling.
Ik geef het u nu, omdat het boek, dat we al zooveel jaren ook in ons land
bezitten, zoo bij uitstek geschikt is, om nu we weer tijd hebben in
gezelligen kring in de Paaschvacantie te lezen. Wie geleerd heeft een boek te
lezen niet alleen om de dingen, die er in gebeuren, maar ook, om wat er in
verzwegen wordt, is niet licht te jong voor het boek, al zal zij er bij het
herlezen nog wel meer van genieten ; en te oud wordt men misschien nooit
voor een inhoud van zooveel rijkdom, phantasie, verrassende werkelijkheid
en verborgen wijsheid.
-

WAT BLANKE CYCLAMEN ... .
^... 0

L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON

Wat blanke cyclamen
aan steelkens gegroeid,
als rustende vlinders,
tot bloemen ontbloeid,
kapelkens, gevangen
in wiekende vlucht,
zoo ijl als de morgen,
zoo broos als een zucht,
een teederlijk wonder,
zóó fijn en zóó vroom,
dat 't is als der kind'ren
onschuldige droom ..... .

FRANCES HODGSON BURNETT
HET LAND VAN DE BLAUWE BLOEM
VERTALING VAN

ELISABETH KALFF
(Slot)
III
In het begin van de volgende week liepen er geruchten, dat er een wonderlijke
wet gemaakt was, de wonderlijkste, die ooit in de wereld bekend was
geweest. Het was iets over een Blauwe Bloem.
Wat hadden de bloemen met wetten te maken of wat wetten met bloemen
van doen?
De merischen keven er over, wat de bedoeling van zoo'n wet kon zijn.
Zij, die 't eerst aan akelige en angstaanjagende dingen dachten, begonnen te
zeggen, dat in de tuinen der rijken een Blauwe Bloem geplant moest worden,
waarvan de geur alle armen »zou vergiftigen.
De eenigen, die niet keven, waren de twee jongens en hun vrienden, die al
begonnen waren een soort wachtwoord te maken van „Er is geen tijd voor
toorn." Een van hen, die schrander was, voegde een nieuwe gedachte aan
het gezegde toe. „Er is geen tijd voor angst", galmde het . over het veld.
Laten we doorgaan met ons werk. En zij maakten hun taak vlug af en speelden spelletjes.
Ten laatste werd er op een morgen bekend gemaakt, dat de nieuwe koning
een openlucht-feest aan het gansche volk zou geven.
„Nu zullen we het ergste hooren", gromden en sidderden de Bangelingen,
terwijl zij vlakte -waarts schuifelden, en de jongens die het wachtwoord gebruikten, hoorden hen.
„Er is geen tijd om aan het ergste te denken", schalde de schrandere. „Er is
geen tijd. Wij zullen laat voor het feest zijn."
En een aantal menschen draaide zich werkelijk om, om te luisteren, omdat er
een hooge, sterke, vroolijke klank in zijn stem was, zoo een als er nooit te
voren in Koning Rood-van-Moord's land was gehoord.
De vlakte was bedekt met dik groen gras en er groeiden prachtige, wijd -spreidende boomen.
Er was een rijk bekleed platvorm voor Koning Amor's goud en ivoren zetel,
maar toen het volk rondom groepte, stond hij voor hen, een schoone, jonge
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reus, met oogen als planeten en hoog geheven hoofd. En hij las zijn wet met
een stem, die, het is heerlijk om te verhalen, gehoord werd door eiken man,
elke vrouw, elk kind, zelfs door de kleine kreupele, die eenzaam neergehurkt
zat op het gras aan den uitersten zoom der menigte, en die niet verwacht
had, iets te hooren, noch te zien.
Dit is, wat hij las:.
In mijn lusthof op den bergtop wast een Blauwe Bloem. Een van mijn
broeders, de vogels, bracht mij het zaad daarvan uit een verborgen Keizerstuin mee. Zij is zoo schoon als de hemel bij het dagen. Zij heeft een vreemde
macht. Zij verdrijft onheil en de donkere gedachten, die het aanbrengt. Er
is geen tijd voor donkere gedachten, er is geen tijd voor onheil. Luister naar
mijn wet. Morgen zullen aan elken man, elke vrouw, elk kind in mijn
koninkrijk zaden gegeven zelf aan de zuigelingen. Eiken man, elke vrouw,
elk kind zelfs de zuigeling wordt bij de wet bevolen, de Blauwe Bloem
te zaaien, te verzorgen en te behoeden. Het is ieders plicht, haar te doen
wassen. De moeder van het zuigelingetje kan zijn klein handje vasthouden
en het de zaadjes in de aarde doen vallen. Als het kind grooter wordt, moet
zij het de groene scheutjes wijzen, als die de bruine aarde doorboren. Zij
moet er mee over de Blauwe Bloem er van babbelen. Tegen den tijd dat het
plezier heeft in kleuren, zal het de bloesems liefhebben en de geluks- en heilstoover zullen beginnen er voor te werken. Er is niet één persoon hier of
daar, die de bloem moet planten, maar elk en ieder.
Voor hen, die geen land in de buurt hebben, is het gansche land vrij. Ge
moogt planten op den wegberm, in een muurspleet, in een oude kist, of een
glas, of een busje, op elke kale plek, van ieders akker of tuin. Maar ieder
moet zijn zaden zaaien en hen behoeden en verzorgen. Het volgend jaar, als
de Blauwe Bloem bloeit, zal ik door mijn koninkrijk rijden en mijn belooningen uitdeelen. Dit is mijn wet."
„Wat zal er over ons komen als sommigen van ons haar niet doen groeien'
kreunden de Bangelingen.
„Er is geen tijd daarvoor te denken," schalde de jongen, die schrander was.
„Zaai ze!"
Toen de eerste Minister en zijn volgelingen den Koning zelden, dat grooter
en sterker gevangenissen moesten worden gebouwd, voor de vele misdadigers
en dat zwaarder belastingen van het volk moesten worden geheven om het
land van armoede te redden, was zijn antwoord tot hen: „Wacht tot de
Blauwe Bloem bloeit."
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aan het graven
In korten tijd was ieder aan het werk in de open lucht
in den grond zwakke kinderen, zoo goed als mannen en vrouwen.
Dronkaards en dieven en leegloopers, die vroeger nooit hadden gewerkt,
kwamen uit hun donkere hoeken en gaten te voorschijn in 't zonlicht. Het
was geen moeilijk ding om wat bloemzaden te zaaien en wijl Koning Amor
zooveel machtiger er uitzag dan andere menschen en zulke wonderlijke, gezaghebbende oogen had, wisten ze niet wat voor bestraffing hij uit zou
denken voor hen en waren bang hem ongehoorzaam te zijn. Maar hoe ook,
nadat ze een tijdje in de lekker - ruikende aarde hadden gewerkt en anderen
hadden zien werken, deed het licht van de zon en de frischheid van de lucht
hen in beter stemming komen. De wind woel wèg hun booze inbeeldingen
en hun hoofdpijnen en omdat er zooveel te praten en te gissen was over de
toover van de Blauwe Bloem, werden ze belangstellend en wilden zien, wat
die voor hen doen zou, als ze bloeide. Nauwelijks een enkele onder hen had
ooit getracht een bloem te doen bloeien en langzamerhand dachten zij er
heel veel over.
Er werd minder getwist, wijl een buurpraatje alléén over een Blauwe Bloem
geen aanleiding gaf tot harde woorden. De slechtsten en traagsten waren er
nieuwsgierig naar en ieder probeerde het met eigen proefnemingen. De kinderen waren verrukt en werden werkelijk gelukkig en blozend door hun
graven, gieten en zorgen.
Langzamerhand gebeurden er allerlei bizondere dingen. Menschen, die
Blauwe Bloemen kweekten, begonnen den grond er omheen netjes te
houden.
Ze vonden 't niet prettig, stukken papier en rommel er omheen te zien liggen.
Dus ruimden ze die op. Iets geheel nieuws dat er gebeurde, was, dat de
menschen elkaar zelfs wel eens wat hielpen. Kreupelen en zij die zwak waren
ondervonden werkelijk, dat er sterkeren waren die de dingen voor hen wilden
doen, als hun ruggen pijn deden en het zwaar viel water te dragen of te wieden. Niemand in Koning Rood-van-Moord's land had ooit vroeger iemand
anders geholpen. De jongen, die schrander was, deed meer dan al de anderen.
Hij zamelde al de kinderen die hij krijgen kon, bijeen en vormde een bond,
die de wachtwoorden gebruikte. Zij noemden zich de Bond van de Blauwe
Bloem en elke jongen en elk meisje was verplicht, de wachtwoorden te
onthouden en hen toe te passen, op alles wat zij deden. Zoo geviel het, dat
dikwijls, als er veel menschen bijeen waren en de dingen verkeerd begonnen
te loopen, er een klare, jonge stem ergens als een zilveren krijgskreet schalde:
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„Er is geen tijd voor toorn" of „Er is geen tijd voor haat" of „Er is geen
tijd voor bitterheid. Er is geen tijd."
Ook onder de grooten en rijken gebeurden er eigenaardige dingen. Zij, die
hun dagen met luieren en zwelgen hadden verspild, waren gedwongen. vroeg
op te staan om in hun tuinen te werken en bevindende, dat beweging en
frissche lucht hun gezondheid en vroolijkheid ten goede kwamen, begonnen
zij het prettig te vinden. Hofdames kwam het ten goede aan haar teint en
haar stemmingen; bedrijvige handelslui ontdekten, dat het hun hoofden
verhelderde, ijverige studenten bevonden, dat ze na een uur 's morgens en
's avonds te hebben doorgebracht over hun Blauwe Bloem - bedden, twee maal
zoo lang studeeren konden zonder vermoeidheid. De kinderen van prinsen
en edelen hadden zoo volop werk en waren zoo vol van hun tuintje en hun
zaden, dat ze heelemaal vergaten te kibbelen en jaloersch te zijn op elkaars
belangrijkheid aan het Hof. Het zou nooit in één verhaal verteld kunnen
worden, hoeveel ongewone, belangwekkende en wonderlijke dingen er voorvielen in het eens zoo naargeestige Land van Koning Rood-van- Moord,
alleen maar doordat ieder persoon, rijk en arm, oud en jong, goed en slecht,
zaaien en zorgen moest voor, en elken levensdag leven moest met een Blauwe
Bloem. 0! de hoeken en spleten en grappige plaatsen waar ze werd gezaaid;
en o! de rilling van opgewondenheid overal, toen de eerste teer - groene
scheutjes de aarde doordrongen! En de golf van opwinding, die over het
gansche land ging, toen de eerste knopjes zich vertoonden. Tegen dien tijd
was ieder zoo vol belangstelling, dat zelfs de Bangelingen hadden vergeten,
elkaar te vragen wat Koning Amor doen zou, als ze geen bloemen hadden.
Op een of andere manier hadden de menschen moed gevat en ze wisten, dat
de Blauwe Bloem zou groeien en ze wisten, dat er geen tijd was het werk
te onderbreken om bang te zijn en te zeggen: „stel je voor dat-ie eens niet
groeide." Er was geen tijd.
Soms was de jonge Koning op den bergtop met den wind en den arend en
de sterren, en soms was hij in zijn paleis in de stad; maar hij werkte en dacht
altijd voor zijn volk. Hij werd echter door het volk niet gezien, dan totdat
er een prachtige zomerdag kwam, toen door herauten in de straten werd
verkondigd, dat hij zijn reis door het land zou beginnen, met door de hoofdstad te rijden, om het bloeien van de Blauwe Bloemen te zien, en er zou weer
een feest zijn op de vlakte.
Het was een wonder -mooie dag, de lucht was vol gouden licht en de hemel
zóó blauwend als nooit te voren gezien was. Uit de paleispoorten reed hij en
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hij droeg zijn kroon en zijn oogen waren glanzender dan de diamanten
daarvan en zijn glimlach was stralender dan een zonsopgang, toen hij rondzag, want elke. luchtteug die hij inademde was welriekend, elke leelijke plek
was verborgen en elke morsige hoek vol van schoonheid, want het scheen
of heel de wereld wuivend was van Blauwe Bloemen. Ingezakte huizen en
schuttingen waren er mee bedekt, doordat sommigen als wingerd opklommen;
verwaarloosde akkers en tuinen waren netjes gemaakt, zoodat ze konden
groeien, rommel en vuil waren opgeruimd om plaats te maken voor bossen
en bundels ervan. Je kon de Blauwe Bloem niet kweeken tusschen vuilheid
en viesheid, evenmin als je haar kweeken kon, wanneer je je tijd met drinken
en twisten doorbracht.
Aan wegbermen, op binnenplaatsen, in vensters, in spleten, in muren, in
gescheurde daken, in de tuinen der rijken, op vensterbanken of bij de ingangen
van de krotten der armen wuivend, welriekend en fraai, wies de Blauwe
Bloem. Waar zij wuifde, was geen plaats voor vuil en rommel en plotseling
begonnen zelfs de sufsten te zien, dat het aanzicht van het gansche land was
veranderd als door een vreemde toover en de gansche bevolking scheen mee
veranderd te zijn.
Elk zag er frisscher en vroolijker uit. De menschen hadden werkelijk geleerd
te glimlachen en zich netjes te houden en niet een enkele was er, die niet
gezonder was. Zij hadden inderdaad dit kortelijks opgemerkt en tegen elkaar
gezegd, dat de macht van de Blauwe -Bloem, waar de Koning van had gesproken, begonnen was te werken. De kinderen waren vroolijk en blozend
geworden en de jongen die schrander was en al zijn kameraden, hadden tijd
gevonden om nieuwe kleeren voor zich te verdienen, omdat ze nooit hun
machtwoorden hadden vergeten. Al de boeren wilden hen hebben, om op
hun akkers te werken, wijl ze zeiden, dat er geen tijd was om te luieren, geen
tijd om te vechten, geen tijd om flauwe streken uit te halen.
Voort reed de Koning en voort en voort en naarmate hij verder kwam des
te heerlijker en blijder werd zijn glimlach.
Maar geen oogenblik van den dag was die schooner, dan toen hij ging langs
den kleinen kreupele, die aan den buitenkant der menigte had gezeten op den
eersten feestdag, niet verwachtend iets te zullen hooren of zien.
De kreupele bewoonde een klein krotje aan den buitenkant der stad, en toen
de schitterende stoet naderkwam, was het klein tuintje gansch kaal en bezat
geen een Blauwe Bloem. En de kleine kreupele zat gedoken op zijn gebroken
drempel, zachtjes te schreien, zijn gezicht in zijn handen verborgen.
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Koning Amor stuurde zijn wit paard er heen en keek naar hem en keek naar
het kale tuintje. „Wat is hier gebeurd ? " zeide hij, dit tuintje is niet verwaarloosd, 't is omgespit en gewied, maar mijn wet is verbroken. Er is geen Blauwe
Bloem."
Toen stond de kleine kreupele bevend op en hobbelde door zijn wankele poort
en wierp zichzelf op den grond voor 't witte paard van Koning Amor, wanhopig en hartbrekend snikkend.
„O Koning!" schreide hij, „ik ben maar kreupel en klein en kan gemakkelijk
worden gedood. Ik heb heelemaal geen bloemen. Toen ik mijn pakje zaad
opende, was ik zóó blij, dat ik vergat dat de wind woei en ineens nam een
geweldige vlaag ze allemaal voorgoed weg, en ik had er niet één zelfs over.
Ik was zoo bang, het aan iemand te vertellen."
En toen schreide hij zoo, dat hij niet spreken kon.
„Ga eens door," zei de jonge Koning zachtjes. „Wat deed je?"
„Ik kon niets doen," zei de kleine kreupele. ,,Ik maakte alleen maar mijn
tuintje netjes en hield het onkruid er uit. En soms vroeg ik andere menschen,
om mij wat voor hen te laten spitten. En altijd als ik uitging, raapte ik de
vieze dingen op die ik zag slingeren stukken papier en rommel en
begroef het in gaten in den grond. Maar ik heb Uw wet verbroken."
Toen stond het volk ademloos, want Koning Amor steeg af van zijn
paard en tilde den kleinen kreupele in zijn armen en drukte hem tegen zijn
borst.
„Jij mag vandaag met mij meerijden," zeide hij, „en meegaan naar mijn
kasteel op den bergtop en dichtbij de sterren en de zon wonen. Toen jij het
onkruid hield uit je kale tuintje en voor anderen spitte en vuilheid en rommel
opruimde, heb je elken dag een Blauwe Bloem geplant. Je hebt meer gezaaid
dan al de anderen en je belooning zal het heerlijkste zijn, want je hebt gezaaid zonder zaad."
En toen juichte het volk tot de wereld van hun blijdschap scheen te weergalmen en ze wisten. dat Koning Rood -na- Moord's Land goede dagen inge~
gaan was en ze dachten dat het kwam door de toover van de Blauwe Bloem.
„Maar de gansche aarde is vol van tooverkracht,'' zeide Amor tegen Oud
Jaren, toen het feest op de vlakte voorbij was. „De meeste menschen-van
weten er niets van en daardoor is er ellende. De eerste wet van aarde's tooverkracht is deze: als ge een mooie gedachte meedraagt in uw ziel, zal er gein
plaats voor een leelijke zijn. Dit leerde ik var. U en mijn broeders de sterren.
Daarom gaf ik mijn volk de Blauwe Bloem om er over te denken en er voor
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te werken. Het bracht hen er toe schoonheid te zien en gelukkig te zijn in
hun werk, en vulde het land met bloesems.
Ik, hun Koning, ben hun broeder en dra zullen zij dit verstaan en ik zal hen
helpen en alles zal goed zijn. Zij zullen wijs en blijde zijn en het geluk
kennen."
De kleine kreupele leefde bij de zon en de sterren in de burcht op den bergop, totdat hij sterk en stevig was. Toen werd hij opperhovenier van den
Koning. De jongen, die schrander was, werd aanvoerder van zijn Bond, die
tot lijfwacht werd van den Koning en hem nooit verliet.
En de druk in Koning Rood-van- Hoord's Land was vergeten, wijl het over
de gansche wereld was bekend als het Land van de Blauwe Bloem.

BLADVULLING
APRILREGEN
0, dat stille, geheimzinnige ruischen
Van den voorjaarsregen in 't hout!
0, dat zoete beloftevol f luist'ren
Aan de struiken, die luist'ren en luist'ren
Met vochtige monden van goud!
MARGOT VOS.
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C. M. VAN HILLS-GAERTHÉ
Kinderverzorging en Opvoeding,
( 2e jaargang, No. i) .

•

IT tijdschrift, dat in 1926 in vier nummers zal verschijnen.
wil het contact vestigen tusschen de vereeniging tot bevor• • dering van het onderwijs in K. en O., de opleiding, de
leeraressen en andere belangstellenden in kinderverzorging en
opvoeding.
Redactie: Mevr. M. E. H. Sandberg-Geisweit
dI...l.4\:Ir
van der Netten, Mej. S. van der Hoop, Mej. H. E. Robinson en Mevr. B.
Th. Schilthuis--3Logeman.
Voor de meisjes, die er over denken na haar schooltijd te gaan werken op de
school voor Kinderverzorging te Rotterdam, voor haar, die zich voorbereiden
voor een onderwijs-acte kan een abonnement op dit blad van belang zijn.
Het kost f 1.50 per jaar en is aan te vragen bij Mej. S. van der Hoop,
Mathenesserlaan 2 5 2, Rotterdam) .
In het hoofdartikel zegt Dr. H. T. de Graaf: „We leven in een wereld,
waarin voor veel arbeid plaats is. Het valt wel eens moeilijk, ook als men zijn
best doet, een geregeld bestaan te veroveren. En als die arbeid, de inspanning
om een plaats te veroveren de hoofdzaak blijft dikwijls noodgedwongen
dan raakt de eigenlijke bedoeling van onzen arbeid wel eens wat in de
knel. Want we willen toch niet alleen arbeiden zonder ook vreugde te
vinden in het feit, dat we voor een goed en schoon doel arbeiden.
Ik wensch dan aan allen, die hun levenskracht geven willen aan de taak, die
hun duidelijk is geworden, een rijke bevrediging in die taak. Want daar zal
het toch van moeten komen, dat wij in ons werk bevrediging kunnen vinden,
als het ons goed zal gaan in de wereld. En als wij nu op eene of andere wijze
dit kunnen doen voor de kinderen, dan moet het al zonderling toegaan als
we niet bevredigd zouden zijn, dat ons dit wordt mogelijk gemaakt ...
't Spreekt vanzelf, dat wij niet zonder meer geschikt zijn en blijven voor ons
werk. Wij kunnen niet werken zonder tucht jegens onszelf .... "
Uit deze woorden spreekt wel de ideëele en ernstige geest, die de leiders van
dit werk bezielt. In dit eerste nummer bespreekt o.a. C. J. Gischler de derde
internationale opvoedkundige conferentie van z
15 Augustus 1925, in
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Heidelberg gehouden en Mevrouw Sandberg vergelijkt drie boeken over het
Vrouwenleven: „De ziel der vrouw" (Gina Lombroso) , „de Opstandigen"
(Jo van Ammers Kuller) , „Christelijk Vrouwenboek" door A. H. H. van
Hoogstraten Schoch en G. J. van der Molen.
Voor de oudere meisjes noem ik ook het mij toegezonden boekje: „De oogen
van den eeuwigen broeder door Stefan Zweig (vertaling van Reinier P.
Sterkenburg), N.V. Uitgevers-Mij. „De Tijdstroom ", Huis ter Heide, 1925.
De geschiedenis heet te spelen in den tijd, „eer nog de verheven Buddha op
aarde verwijlde."
De opvatting en het eindresultaat van Virata's strijden en streven zal misschien voor een Oosterling bevredigender zijn dan voor ons.
„Het is een schoon ding een goed mensch te zijn," zegt Van Eeden in de
kleine Johannes.
Hier in dit boekje zien we, hoe moeilijk de weg is van den mensch, die rechtvaardig en zonder schuld door het leven wil gaan.
Virata, dien het volk „de bliksem des zwaards" noemde, was een krijgsman
boven alle anderen en er was niemand rechtschapener in het gansche rijk.
Maar op een nacht, in een donkeren strijd doodt hij zijn eigen broeder en
sinds hij in de open oogen van den gedooden man gezien heeft, kan hij niet
meer strijden; hij laat het zwaard zinken in den stroom en de Koning, die
hem zeer toegedaan is, benoemt hem als opperste van zijn rechters, omdat hij
schuld kent en schuld weegt als een rechtvaardige.
Streng was Virata's vonnis, doch nimmer velde hij denzelfden dag het oordeel, steeds legde hij de koele spanne van den nacht tusschen verhoor en ban.
Toen hij zes jaar recht gesproken had en de roem van zijn rechtvaardigheid
zich had verbreid over het land, brachten de aanklagers hem een jongeling,
beschuldigd van menschenmoord. Virata, die geen leven wil nemen, veroordeelt hem tot de kerkerstraf. En denkt rechtvaardig te zijn. Tot de woorden
van den jongeling: „Hoe wilt gij de waarheid weten uit de woorden van
anderen?" en „Waar is uw maat, rechter, waarmede gij meet ? Hebt gij in
den kerker gezeten, dat gij weet hoe vele lentes gij neemt van mijn dagen?"
hem aan het weifelen brengen. Want de oogen van hem, die weggevoerd
werd, geleken de oogen van zijn dooden broeder.
Dan komt hij door overpeinzing tot deze waarheid : Niemand mag meten
met een maat, die hij niet kent en hij gaat naar den kerker, laat den schuldige
in zijn eigen kleeren voor één maand vrij en neemt gedurende die weken de
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Dit nieuwe verhaal van de bekende schrijfster verscheen het eerst in den
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straf van geeseling en opsluiting op zich. Dan komt na eenigen tijd de
waanzinnige angst: de schuldige mocht zijn belofte breken en niet terug
hij zou in dat onderaardsche hol moeten blijven tot zijn dood en-kern
Virata leert de wanhoop kennen van den gekerkerde.
Weer terug bij den koning, vraagt hij: „Laat mij vrij zijn van mijn ambt,
niemand kan eens anders rechter zijn; ik wil mijn leven leven zonder schuld."
Nu leeft hij stil, voor de armen een helper, voor de ongelukkigen een trooster
en de man, die eerst geheeten werd „de bliksem des zwaards", toen „de bron
der gerechtigheid", ontvangt nu den naam „akker des raads".
Maar als hij zich vrij wil maken van alles, wat hem in schuld brengt en ook
den slaven de vrijheid geeft, staan de eigen zonen tegen hem op; hij laat hen
zijn huis en bezittingen en trekt de wildernis in, bouwt daar zijn hut en
slechts de dieren, de bloemen en de sterren zijn zijn vrienden.
Wanneer hij na jaren door een verdwaald jager gevonden wordt, zoeken
anderen hem en zijn voorbeeld van meditatie in de eenzaamheid wordt door
velen gevolgd. Maar als hij nog eens naar een dorp gaat, om hulp voor
een medemensch te vragen, ziet hij de oogen van een vrouw vol haat op zich
gericht en zij vertelt hem, hoe goed ze 't vroeger had, toen haar man bij haar
was en werkte. Maar hij was weg gegaan om Virata te volgen in het woud
en een leven te leiden als hij 1 Toen kwam armoede in het huis; het ontbrak
den kinderen aan brood, 't eene stierf weg na het andere en heden is het
laatste gestorven.
Dan weet Virata: „Ook de daadlooze doet een daad, die hem schuldig maakt
op aarde." En nog later weet hij: „Ik ben schuldig, ik onthield het leven
mijn dienst, een nuttelooze was ik, want ik hield slechts mijn leven in stand
en diende geen ander. Nu wil ik weer dienen."
„Alle willen is verwarring, alle dienen is wijsheid", zegt hij tot den koning,
maar de koning, die niets weet van de na zooveel moeizame jaren verworven
wijsheid, die achter deze woorden schuilt, zegt spottend, om hem te beproeven: „Zoudt gij dan opzichter over de honden willen zijn in mijn
paleis?"
En Virata deed getrouw zijn dienst van het rood van den morgen tot aan
het rood van den avond. En toen hij gestorven was, huilden slechts de
honden op zijn graf.

VERHAALTJE
DOOR

TRUUS KES
Klein jongetje lag aan het zomersche strand,
Z'n emmertje naast hem, z'n schopje in de hand.
En 't zonnetje scheen, en 't was om hem zóó stil ...
Hij dacht: „Of de zee wat vertellen wil? ...
De golfjes die praten aldoor met elkaar.
Toe golfjes, ik luister; begin jullie maar.
De golfjes die neurden haar eigen lied, ...
Klein jongske verstond wat zij zongen niet.
Hoe groot en hoe mooi toch, die blauwe zee,
De wieglende scheepjes daarginds op de ree!
Daar, donzig wit wolkje in 't zachte blauw ...
Waar nu toch zoo'n wolkje wel blijven zou?
De golfjes, die wisten 't zéker wel!
„Goed golfjes, ik luister; begin nu, vertel."
De golfjes die neurden haar eigen lied ...
Klein jongske verstond wat zij zongen niet.
Daar vlogen de meeuwen .... zoo blank, zoo vlug.
Ze gingen vèr weg .... Kijk! ze kwamen terug!
Wat zouden ze halen, zoo vèr over zee?
„Zeg meeuwen, toe neem me toch ook eris mee!
De golfjes die zullen 't wel weten, ja,
Waar 'k kom, als ik met je de zee over ga."
De golfjes die neurden haar eigen lied ...
Klein jongske verstond wat zij zongen niet.
„Ik hoor nog maar niets; 'k ben een jongetje, ja ...
Komt 't daardoor, dat 'k jullie verhaal niet versta?
Klein jongetje was er van 't spelen zoo moe ...
Klein jongetje's oogjes vielen toe ... .
De meeuwen vlogen al heen en weer,
En vroegen aan 't wolkje: „Zeg, speelt hij niet meer?"
De golfjes die neurden haar liedje héél zacht ...
En hebben hem wondere droomen gebracht.
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M. BENSE

LEIN, donker kamertje, in een duffe steeg. In een hoek de
donkere bedsteê ; in de andere een hoop lompen, slaapplaats
voor twee kinderen. Een gebarsten fornuis, dat wrak te wiebe•
len stond, onder 't brokkelig schoorsteentje. ' n Tafel, een
paar manke stoelen, bij 't enige, kleine venster: en een kinderwagen, maakten 't kamertje overvol. Langs de zolder was 't armelik wasgoed te drogen opgehangen. Een benauwd-warme lucht hing er, van rook,
en eten, en drogend goed.
Op de grond kroelden twee kinderen; stevig, brutaal meisje van vijf, en
bleek, moeïg ventje van drie jaar. 't Meisje baasde op een kribbig gezag
toontje, telkens kibbelend, en 't zwakke broertje alles af grissend, dat dan
zeurderig liep naar moeder toe, wegkruipend tussen haar rokplooien, waar
hij dreinerig z'n verdriet uithuilde.
En moeder, bleke, hol - uitziende vrouw, zat aan tafel, oude kousen nog wat
bij te stoppen; machinaal, geheel weg in eigenmoeheid ; noch horend 't kribbige meisje, noch lettend op broertjes gedrein. Gejaagd stopte ze voort, turend
op 't grauwe sajet, nauw meer te zien bij 't vale beetje licht, dat in de steeg
kon doordringen.
Dan schrok ze op, want uit de wagen klonk een hees hoesten, benauwd pijnlik
geluid, gevolgd door een klagerig hullen. Ze was er al bij, nam 't kleintje op,
dat even, als van pijn, nog klagende schreide, en dan weer zacht doorkreunde.
Ze suste, wiegde 't op haar arm, maar 't doorschijnend-witte kindje, ingevallen, veel te kleine poppetje, huilde, hoestte, en huilde weer.
Ze ging ermee zitten; nam van 't teeblad een speentje, duwde 't in de suikerpot, en dan 't kind in de mond. Even trok 't, even was 't stil, dan stootte
't de speen weg, en huilde weer, huilde.
Broertje, bang in 't donker, en angstig om 't gehuil, kroop weer tegen moeder aan, stond stil mee te dreinen.
Ze zou maar licht maken, en een flesje warmen.
Maar de lamp ging niet aan; de petroleum was op. Ze graaide in haar zak.
„Haal 'es gauw petrolie," beval ze 't meisje.
•

.
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't Kind kroop in een hoek. ,,Nei!"
„V'ruit, meid, ga je haast!" zei ze schor.
,,Nei!" klonk 't kort.
„ Allo , Hannes, jij dan," moest ze toegeven.
't Bleke kereltje nam de centen, en de kan; ging stil weg.
Even later, rillend van kou, stond hij er weer.
„Doe dan een das om," beet z'n moeder hem toe.
Trillend op z'n dunne beentjes, schoof hij in een hoek, z'n verkleumde
handjes in elkaar, met grote, droeve ogen, schuw opkijkend om zoveel
onrecht.

De lamp brandde walmig nu, met een flauwe pit, verspreidend .een benauwd droge lucht. 't Kleintje, weer in de wagen, hoestte nog, en huilde pijnlik.
Branderig keken de oogjes uit 't holle gezichtje, klam -wit van koorts.
Moeder liep, met de gewarmde fles, naar de wagen.
't Oudste kind zat daar nog in een hoekje, gulzig bijtend in een dikke snee
brood, Een klap om haar oren kreeg ze, nog om zo even. En haastig vluchtte
ze onder de tafel. 't Kleintje kreeg de fles; even dronk 't, maar dan draaide
ze 't hoofdje weer af, en huilde; drinken wilde 't niet meer.
Iets van radeloze angst kwam over 't gezicht van de moeder. Wat dan, wat
moest ze dan doen?
De busdokter was geweest, de vorige week, en had gezegd, dat 't verkoudheid was; een stroopje gegeven, en was weer weggegaan. 't Kind had hij
niet gezien. 't Had ook niet geholpen. Wat moest ze hem weer laten komen?
Misschien gaf hij een ander stroopje.
Morgen zou ze maar naar de „Zuigelingenvereniging" gaan. 't Moest gebeuren ; 't was 't enige nog. En de andere kinderen ? Die moest ze dan maar
opsluiten in huis; ^'t moést immers.
'r Man, die zou wel niet op ze passen; die was werkeloos, en kreeg van de
steun, waarvoor hij de hele dag leegliep, langs de straat, en 't geld opmaakte
in de kroeg. Ze wou liever, dat 'ie maar weg bleef vanavond, dan dat hij
weer dronken thuis kwam.
Ze zou gaan, morgen.
En ze ging. 't Meisje zat opgesloten in de kamer; 't ventje was bij buurvrouw ; die was zo zoet, daar had je geen kind aan.
Ze ging, 't zieke kind, dathijgde en kreunde, gewikkeld in een wollen doek.
In de grote wachtzaal van 't konsultatieburo zat ze, tussen wel vijftig
moeders, met kraaiende, slapende en huilende zuigelingen.
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't Kind werd gewogen; te weinig was 't, angstig veel te weinig; en de zuster
schudde eens meewarig 't hoofd.
Ze zat er, en wachtte, strak voor zich kijkend. De vrouwen om haar heen
keken gewichtig-meêlijdend naar haar stumperig kindje, en praatten, en
vroegen haar; maar ze antwoordde niet, hoorde niet eens.
Dan kwam de zuster; zei, dat ze wel voor mocht gaan bij dokter, omdat 't
kindje zo ziek was.
In 't onderzoek -kamertje stond dokter lang gebogen over 't uitgeteerde
lichaampje, en luisterde aan 't krampachtig samentrekkende borstje. Strak ernstig stond z'n gezicht, en ook dat van de zuster. 't Leek alles zo lang te
duren!
Eindelik zei dokter, ernstig-beslist: „'t Kind moet hier blijven, moeder;
't wordt dadelik opgenomen; 't is erg ziek!"
Flauw knikte de moeder; onverschillig haast, leek 't. Maar ze kon 't ook nog
niet bevatten.
De zuster ging weg, om alles in orde te maken. Stil bleef ze zitten wachten,
't kindje op schoot. Dokter vulde een papier in.
Andere moeders kwamen met haar kinderen, en die leken allemaal zo stevig
en gezond. Maar ze zag 't niet.
Zuster kwam 't kindje halen.
„Blijf maar even zitten, moeder; als 't in d'r bedje ligt, mag u even komen
kijken."
Zwijgend weer zat ze.
„Hebt u gezien, dat 't kind een loop- oortje heeft, dokter?" vroeg zuster nog,
vóór ze ging.
„Ook dat nog?" vroeg dokter, even opkijkend.
Fel keek de moeder op naar de dokter, die alweer in een volgend geval verdiept was.
Ook dat nog ? Wat was er dan in Godsnaam nog meer ? Haar wangen
gloeiden, en deden scherp uitkomen de magere trekken, en de branderig-felle
ogen. Nu begon ze te begrijpen.
Eindeloos duurde 't wachten.
Dan werd ze geroepen, gebracht naar een zaal met kleine, witte bedjes; in één
ervan lag haar ziek meisje, de oogjes, mat, half-dicht, en 't mondje open,
als vragend om lucht. Dan, in benauwdheid, kwam 't op en sloeg van zich
af, om uitgeput weer terug te vallen. Wanhopig -droevig keek 't de
moeder aan. En met een ruk draaide deze zich om, en ging. Ze kon 't niet
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aanzien, en ze wou niet .... Met de tanden op elkaar, gebogen, ging ze.
In de wachtzaal pakte ze de kleertjes bij elkaar in de doek. De moeders keken,
en fluisterden onder elkaar.
Ze ging de straat op, naar huis. Werktuigelik liep ze de goede weg; ze hoorde
en zag niets; denken kon ze niet. Alleen dat kindje zag ze, dat in benauwde
wanhoop van zich af sloeg, en dat haar zo droef-verwijtend had aangekeken.
Dat kind, dat daar vocht met de dood, begreep ze nu.
En in 't voorjaar, God, dan zou er weer een komen.
Ze kon niet meer, ze kon 't alles niet meer aan, zij alleen.
Moeilik sleepte ze zich voort door de drukke, schril - verlichte straten. Als lood
waren haar benen.
En daarginds dat witte bedje, en haar kind, haar eigen ziek kind.
Diezelfde avond nog werd ze geroepen.
De kinderen in de bedsteê ; vader was nog niet thuis, zou wel niet komen
ook; de deur op slot.
En haastig nu, liep ze dezelfde weg, in martelende angst. Ze kwam te laat;
in 't witte bedje lag 't kind, heel stil en wit, nu, Maar 't had geen pijn meer,
kreunde niet ; 't was dood.
Zwijgend zat ze; niet lang, want de kinderen lagen alleen, en 'r man kon
thuis komen.
En ze ging. De spanning was gebroken; er was iets dofs en leegs in haar,
maar huilen kon ze niet. Verder moest ze, verder. Ze had meer kinderen dan
dit; en in 't voorjaar kwam er weer een.
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EN groot stuk duin in gloeiende zon. In een diepe groenduinpan, een zandkuil, zijn ongeveer vijftien meisjes
♦
♦ aan 't spelen. Een zuster en een meisje „staan" voor zwarte
zwanen, witte zwanen, je mag niet door m'n Engeland
varen." Een zuster, hoog en hel wit op een zeer zonnige
duintop zit toe te kijken. Van verre hoort men jongens gejoel. Een
zwierige lange ketting gladde lenige lijfjes op bloote bruine beenen en
voeten rutscht onder de poortgebogen lijven en armen door. De spanning
is er: Van je ris, sis, sis, sis, daar gaan ze, metend vóór de poort met hun
oogen de afstand. Met een vlugge plotselinge buiging van het bovenlijf,
harenval dansend over het gebogen hoofd, tjoepen ze onder de handen
door. Onder hun sterke voeten stuift zonniggoud het gloeiende zand, verzakken de telkens diep door de veerkrachtige teenen gemaakte kuiltjes : Van
je ris, sis, sis, sis, sis„ sis, si - i-i -is, zingen de stemmen in lange glanzend
hooge uithaal. Gevangen is ze, kleine Mientje, een en al ontdane spanning
haar blonde gezichtje, tranen in de oogen nu zij het eerste gevangen is.
Dan gaan ze, gedrieën, Mientje geheimzinnig in het midden, ver van de
troepende trappende meisjes : , ,Wat wil je liever, zeg, een zilveren appel
of een gouden appel ?"
Lieve blonde meid weet wel dat ze in de hel komt als ze het meeste kiest -en de hel is altijd bij zuster. Want kinderen willen geen hel zijn, hè nee,
wel hemel, natuurlijk. En goud is meer dan zilver hè. „Een gouden appel
zegt ze zangerig en hoog. En tegelijkertijd grijpt ze met bei haar dunbruine armpjes zuster stevig om h'r japon. Dan staat ze, mee levend,
trappelend haar lichte smalle voetjes in het heet witte zand: Zwarte zwanen,
witte zwanen, je mag niet door m'n Engeland varen. Engeland is geslóóten". Met leedvermaak-schrik zingt ze: de sleutel is gebró-óken. Er is geen
ééne timmerman, die ( lieve ongemotiveerde zangklemtoon) de sleutel
maken kan. Wie voor is, wie achter is, van je ris, sis, sis, sis. Ze stampelttr.apvoet achter zuster, de warme rok knijpend in haar heet - gloeiende
handjes.
En juist in dit deel van hernieuwde spanning sliert een lange rij jongens
do
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naakt -bruin en robuust groot lijkend boven op het zonblakende duin,
hand in heete hand, om de meisjes heen, meezingend in maat en er op
loop- dansend. Van je ris, sis, sis, sis, sis. Ze sluiten al nauwer de kring.
Een verwarde warm jonge kleuren groep, waarover zongeel de middag,
droest een poosje stoeiend rond, kleine Mientje, de allerkleinste, zit zege
boven op een paar sterke bruine jongens schouders. Haar blonde-viernd
haar om het spitse snoetje vangt zonflitsen. Ze is stralend als haar oogen.
Een lachend verwarde groep lijven met heet trampelende voeten en veel
bruin zwaaiende armen boven zonnig bruin en licht -blond haar staat
zingend in de geele duinpan. Dan openbrekend de kluwen, maakt de meis
zich los uit al die glanzingen, is elk lichaam weer één lenig-jeskting
jeugdmensch, dat zegevierend zingend optrekt over het duin. Van je ris,
sis, sis, sis.
De zuster boven op het duin waarschuwt de jongens die overmoedig aan
t kopje duikelen slaan. Dan vormen ze plots opnieuw een rij en trekkei:
weg, het duin in. Een lang bruin meisje met goudbruin haar, roept ze na:
Sliep uit, sliep uit, alle meisjes lachen je uit ? ! De jongens zingen tot antwoord op de wijs van de Boertjes : „En we geven ons niet gewonnen, hiep
hiep hoera, hiep hiep hoera ". Het wordt stil en stiller. De lucht trilt warm
in de geelgroen leeg verlaten zandkuil.
'
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VOORRECHTEN VOOR DE INGETEEKENDEN OP „DROOM EN DAAD" 1926
i . Korting van ƒ 25O bij een boekaankoop van f 7.5b of meer naar vrije keuze uit

volledigen catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der „W.B.Vereeniging'.
2. Recht op het lidmaatschap der „W.B.-Vereeniging tegen een contributie van
per jaar (in plaats van f i o.-) waardoor o.a. de volgende voorrechten
f 2.
verkregen worden:
ar. Een ex. der Hoofdpremie in- bijzonder fraaie uitvoering ter waarde van ca. f 3.
kosteloos en franco thuis;
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. 5 o werken ter waarde van t x .o 5 tot
t 2.10 franco thuis;
C. Een extra reductiebon ter waarde van f 2.5 o, geldig bij een boekaankoop van
t 7.5 0 of meer naar vrije keuze uit den ` volledigen catalogus der Wereld
-bilothekp
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws der W.B.:
C. Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen; waar afdeelingen zijn gevestigd'
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten) ;
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra • tegernoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond;
f. Een of meerdere mappen kunstprentkaarten voor den prijs van t o.5o (niet leden
I 0.95), Leden in plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen één
etappe kosteloos. .
. inplaats
3. Korting op het volks-universitair maandblad „Vil en Weg", t 6.
„

-

van f 85o.
4. Op aanvraag toezending van ons „Boekennieuws" tegen vergoeding van x 5 cent

voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der „W.B.-Vereenniging € '.
5, Korting op den prijs onzer „Winterboeken ".
6. Korting van 5 o pCt. op de premie-keuruitgave van het proza en de gedichten van
Prosper van Langcndonck en van 4o ptt. op: El. Knuttel-Fabius: Onder de Korenmaat (gewone prijs Ing. f 1.9 5, in Keurb. f ' a • 9 5 )
7. Kortingen op diverse „Woordenboeken der \V. B." (waarde f g a 5 voor f 5 . ) .
8. Korting van 5o ptt. op den Wereidbibiiotheek- Kalender (voor f 0.75 inplaats
van f 1.50). tinoor 1927 nieuw ontwerp.
9. Korting van 20 pCt. op de prijzen onzer „ Isografieën van Meur s° } (gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a f o..6 o) .
i o. Korting van r 5 pCt. op de lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
„Jacob van Lampen ".

LEVERIN GS-VOOR WAARDEN
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts t 6.--- (voor abonné's op een onzer
andere uitgaven t 4.5 o) .Voor buiten Amsterdam niet f 0.25 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië resp. f 7.50 en f 5.75.
Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in half aarli ksche of driernaandelijksche termijnen gaarne toegestaan. Losse
nummers per stuk f 0.75. Losse banden voor -alle jaargangen ƒ o.8 per stuk.
PREMIE OP HET AANBRENGEN VAN NIEUWE ABONNE'S
Elke abonne, die ons een nieuw abonnement aanbrengt, ontvangt als premie een boek
naar eigen keuze uit den volledigen catalogus der \Vereldbibiiotheek, ter waarde-werk
van / z. .
BRIEFWISSELING EN BETALINGEN
Brieven enz. voor Directie, Redactie en Administratie zonder toevoeging van persoonsnamen: Postbus 6 Sloterdijk - Po tr. -1677 - Girokantoor Gemeente Amsterdam M 1357.
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VERZEN
DOOR

L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON
VOORJAARSLIEDJE
Hoog in den bladloozen voorjaarsboom,
het kopje geheven naar boven,
zit juub'lend een vederrijk vogelkijn,
zijn lust en zijn liefde te loven.

Klein silhouet tegen 't wijde, azuur,
door wiegende twijgen gedragen;
hij trillert zijn vreugd', zijn lentegeneugt',
wil zingend zijn liefste behagen.
't Woelt in den boom, als in 't vogelken zelf
van stuwende, zwellende krachten;
zij beide, de boom en 't vogelkijn
hebben eend're liefdegedachten.

SIMPEL LIEDEKE

Vóór mijn raam, in een kastanje,
door de lente groen omhuifd,
zie ik bouwen aan hun nestje,
'n koppel duiven, grijs gekuifd.
Samen vonden zij het plekje,
waar een tak den stam ontgroeit,

door het boomen hart gekoesterd,
waar God's liefde in openbloeit.
Zoekend vliegt de trouwe doffer
uit den boom en naar den grond,
brengend aan het liefde-vrouwtje,
wat zijn spiedend oog daar vond.

En als straks der jonge duifjes
oogen blijde open gaan,
steekt de boom zijn blanke kaarsen
bij 't geboortefeest weer aan.

^

KRUUDMOES
DOOR

C. M. VAN HILLS GAERTHé
(met teekeningen van Nans van Leeuwen)
ET had geknikkerd op den Singel onder de blanke toortsen van
de bloeiende kastanjeboomen. Het was daar veel prettiger knik •keren dan op de ongelijke straatsteenen vóór school, waarvan
de slordige uitsteeksels den knikker, die juist op weg was naar
....14s4•11 den zegebrengenden kuil, verraderlijk tegenhielden.
De grond van den Singel was hard en glad ; om de diepe, zwarte kuiltjes lagen
de versch gevallen kastanjebloesems en keer op keer sneeuwde een wit bloemetje
vol fijne roode adertjes langzaam omlaag. Over een paar weken zouden de
groene kastanjetjes overal op den grond liggen; vroeger had Det die dagen
achtereen verzameld, nu gaf ze er niet meer om; ze gaf ook niet meer om
pottebakkers, die Nol bewaarde in een sigarenkist, ze gaf om glazen knikkers:
onyxen en uien, netjes en katte -oogen. Zou er ooit een tijd komen, dat ze ook
onverschillig werd voor al de pracht en kleurtjes van glazen knikkers?
Misschien niet. Moeder kon nog zeggen: „Laat me je knikkers eens zien, Det?
Dat blauwtje is mooi, net een viooltje en deze rose, een Zondagsch kinderjurkje, Maar dit was toch Dets knikkerliefde niet."
Het tweede lid van Dets rechter wijsvinger was zwart en stroef van het vuil,
vergeefs probeerde ze met zakdoek en kous iets van blankheid uit de donkere
laag naar boven te tooveren. Ze schaamde zich over dien vuilen vinger; 't leek
net, of ze er mee geschoffeld had en schoffelen mocht niet .... dat was valsch
spelen. Ze had toch den heelen morgen eerlijk gespeeld, .... ze wist het
zeker .... ja, maar toch ... .
Det duwde het hek open, dat boven aan de trap van den diepen tuin toegang
gaf tot den Singel.
Toen sloeg ze 't hek met een zwaai dicht, zoodat de oorwurmen uit het verroeste slot op de steenen tuimelden en met een griezel over haar rug sprong ze
de vier laatste treden naar beneden.
Nu waren ze er toch weer ingekomen. Geen uur, nadat Nol het slot gezuiverd
had, zat het wriemelend gedierte, bruin en metaalachtig als de roest zelf, weer
verscholen in het oude ijzer. Nooit kon je heelemaal prettig den tuin in- of
uitgaan.
Ja, wist Det zeker, ze had eerlijk gespeeld, ze speelde altijd eerlijk .... ze zou
niet eens valsch durven spelen .... schoffelen of zetjes geven met haar voet of
•
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met een hardere stem dan het andere kind jokken, dat je kiet was geweest.
Maar dit van 't crême vischnetje was toch niet oneerlijk ...
Je mocht toch wel een knikker in je linkerhand houden, als je met je rechter
mikte. Zij kon toch niet helpen, dat ze 't crème vischnetje gevonden had, niet
eens gewonnen het zou zich niet laten winnen en toen ontdekt, dat ze

DET HAD GEKNIKKERD

altijd won, als ze haar duim gekneld hield op dat glazen bolletje, verborgen in haar linker vuist.
En zelfs, als ze een enkelen keer verloor meestal kwam het, omdat ze een
oogenblik had vergeten haar duim zóó stijf aan te drukken, dat de spieren pijn
deden dan was dat ook al weer iets, om blij over te zijn. Het leek dan, of
ze gewoon knikkerde, zooals alle andere kinderen en 't geheim van 't vischnet je, dat altijd won, bleef dieper nog geborgen.
Neen, oneerlijk was het niet .... een beetje geheimzinnig en onbegrijpelijk,
maar valsch .... neen ...
De knikkerzak om haar rechterpols striemde van zwaar bezit en winst.
Even hield ze het crème vischnetje tusschen haar duim en wasvinger. Wonderlijk ijl lag het fijne netje binnen in den gaven glazen bol, alsof het uit zijden
draden gesponnen was in een leege ruimte.
Det ademde diep met den prachtigen knikker in haar warme, open mondje;
ze wreef 't beslagen glas gloeiend langs haar bruine kousekuit en nog zuiverder
leek het.
,

I
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C. M. VAN HILLE-G A ERTHÊ

Toen spreidde ze een bedje in een rond vingerhoeddoos je, begroef haar vondeling diep in rose watten en borg hem in den zak van haar onderjurk.
Veertien glazen knikkers had ze gewonnen .... veertien op één morgen, eerlijk gewonnen .... ja, maar Reina en Jes en Marietje hadden géén crême

EVEN HIELD ZIJ HET CREME VISCHNETJE
TUSSCHEN DUIM EN WIJSVINGER

vischnetje gehad, een ragfijn netje, dat vischte .... en ving.
Det zuchtte.
En dan die vinger, dat léék ook, alsof ze valsch .... en 't was niet waar.
Zwaar en zoet geurden de seringen langs de schutting. De paarse trossen bogen
zich over de groen-witte bloesembollen van den sneeuwbal. Nog een paar
dagen, dan zouden ze wit en vol als echte sneeuwballen zijn.
Omdat de rekpaal haar den weg versperde,. sloeg Det er kopje-duikelend overheen en in drie wijde passen beklom ze de tien treden van de achtergang-trap.
Door 't witte moesgordijntje voor de ruit van de keukendeur zag ze Kathrien
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aan tafel zitten, gebogen over een stapel groene blaadjes en Geertje, die kousen
maasde.
Det liep naar binnen en hield den besmeurden wijsvinger onder de waterkraan.
Het zand vloeide snel weg.
Heb je gewonnen ? vroeg Geertje, laat 's kijken?
Det reikte haar den knikkerzak, Geertje liet de kousegaten voor wat ze waren
en schudde alle felle en teedere kleurtjes in haar schort; het was daar ineens
een mengeling van licht en zon, van rose, groen en geel en waterheldere glasvonkjes. En Det wees aan: die had ik en die heb ik d'r nu bij en die .. . die
niet .... die wel ...
Je had een geluksmorgen, hoor, prees Geertje, kan je d'r niet een paar
missen voor Lientje, die heeft juist zoo verloren en ze mag ze niet koopen,
van m'n vader.
Zoek er maar zes uit.
Kan 't je niet schelen, welke?
Nee, zei Det en ze voelde door haar jurk heen het vischnetje veilig onder
in zijn doosje.
Vroeger, begon Kathrien gezellig te vertellen, toen wi'j kinders waoren,
spöld'n wi'j met krallen die kostten toen zesse om een cent en ik had
d'r bi' j, die 'k veur gien geld weggegeven zol 'ebben. Maor de tegenswoordige
kinders bint vols te volle verwend. Noew vroag ik oe, zo'n zak met knikkers
en daor spölt ze maor met van winnen en verliezen. En oew kleine zussien
ook al, Geerte, 't is skande.
Maar Det, die alleen aandacht had voor „de kralle, die Kathrien veur
gien gold wilde missen," vroeg: „Was zoo'n kraal een tooverkraal,

Kathrien?"
Da's gekkepraat, zei Kathrien stug, dat besteet niet, 't was vanzelf een
móóie kralle, een peerse of een echte blauwe, niet zoo'n melkblauwe, dat waren
geen echten.
Waarom niet?
Noew .... vanzelf .... umdat .... noew, jao, dat was noew ien keer
zoo onder de kinders, de iene kleur was echt en de andere kleur was niet echt
en niet~echten waoren niks weerd.
Ja, knikte Det, ze begreep dat .... as 't noew ien keer zoo was onder de
kinders ...
Kathrien roerde de laatste blaadjes en steeltjes snel dooreen, pikte hier en daar
een fijn uitgeslagen groenseltje uit den slordigen hoop en liet dat vallen in den

1
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waterbak op de tafel ; daar dreven de gekartelde en spitse blaadjes langzaam
om en langs elkaar.
Wat eten we vanmiddag ? vroeg Det met haar oogen boven de blaadjes.

,,WAS ZOO'N KRAAL EEN TOOVERKRAAL, KATRIEN P

-- Hoepelstokken met zeep, zei Geertje.
Wat eten we ? vroeg Det rechtstreeks aan Kathrien.
Kruudmoes.
-- Kruudmoes ? I

KRUUDMOES
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De oogen van Det werden rond van schrik.
Vind je 't ook zoo lekker?
Nee, fluisterde het kind.
- 't Is goed eten, versterkend eten en een oprecht Overijselaar moet ééns in
de Meimaand kruudmoes eten.
Waarom?
Da's een old gebruuk, dat doen alle boeren, dat doen ze hier thuis en dat
hebben we bij ons thuis, ook zoo lang, als ik weet, gedaan; niet altijd zoo
fijn als bij jullie, niet met zoo'n vette rookworst d'r in en zulke dikke rozijnen
en al die mooie, gekochte blagies; wij zochten die zelf voor m' n moeder langs
de bermen: zuringblad en jonge blaadjes van de molsla, maar die zwarte
boeren op de markt verkoopes ho maar.
-besnladj,i
Vind jij 't lekker, Kathrien?
Ik wel, en zooals mevrouw 't hier wil hebben, alles van 't beste en volle
karnemelk en de duurste gort; bij de boeren krijgen ze 't niet beter en dié
weten wel, hoe je een goeie kruudmoes maken moet, zoodat de lepel d'r in
blijft staan.
Stroop komt er toch in?
Mi'j lust geen stroop, zei Kathrien.
-- En eten we nog meer dan kruudmoes ? vroeg Det ongelukkig.
__ Je moeder heeft nog niets verder gezegd en 't ligt zwaar in je maag, als je
misschien nog iets f rischs .. . als de
er een paar soepborden van op hebt
aardbeien vandaag wat goedkooper bint ...
Maar de mooglijkheid der eerste aardbeien deed voor Det niets af aan de
naderende ellende van het middagmaal van kruudmoes, het beproefde Overijselsche gerecht, het feestmaal van de Meimaand, dat gegeten werd uit onpeilbaar diepe soepborden.
Geheel terneergeslagen liep Det naar boven, waar ze op het balcon van de
kinderkamer Nol vond, prutsende met latten en spijkers.
Wat maak je?
-- Een hanger voor boven m'n bed om 's nachts m'n mes en m'n potlood
en m'n zakdoek en m'n knikkerzak en .... en alles te hangen; het is heel
gemakkelijk, als je 's morgens wat noodig hebt, hoef je niet eens uit je bed,
om je broek te halen. Ik heb het uitgevonden.
Det toonde geen belangstelling voor Nols laatste uitvinding.
We eten vanmiddag kruudmoes, zei ze.
O.
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Vind je 't ook zoo akelig?
-- Wat?
Nou, kruudmoes natuurlijk.
Dat heb ik nog nooit gegeten.
0, dat is wel waar; elk jaar eten we het, elk jaar in Mei, omdat we in
Overijzel wonen; dat is een oude boerengewoonte en als je geen boer bent,
moet je het toch eten en de boerinnen zitten nu met de blaadjes op de markt
en worst komt er in en rozijnen en karnemelksche pap en dan nog stroop.
Lekker, vond Nol, worst en rozijnen en stroop en pap.
En Det dacht verbijsterd, dat ze hiéld van worst en van karnemelksche pap,
van rozijnen èn van stroop en dat toch het gezicht en de geur van die dikke
brij haar zóó ongelukkig maakte, dat ze na den eersten moeilijken hap niet
meer slikken kon. Ze liep naar haar kastje om de knikkers te bergen; ze wist
niet, waarom de dag opeens niet meer zoo prettig was.
Ik eet nu toch geen kruudmoes, zei Det, terwijl ze de pronkplank met de
porceleinen beestjes en vaasjes, met de doosjes, de schelpen en de steenen nog
bekoorlijker schikte; het geeft nu toch niet, of ik straks kruudmoes moet eten
en misschien .... bedacht ze, misschien vraagt Reina nog wel, of ik bij haar
kom en hier zijn toch ook geen vieze oorwurmen.
Maar Reina vroeg niets en doortobbend over het al of niet goed recht van het
crême vischnetje, waren
met het donkere vooruitzicht van het provinciaalsch feestmaal
de speeluren van Det's vrijen middag vol verborgen zorg.
Ik houd van worst, zei Det vastgeraden tot zichzelf met een blik naar de
overheerschende soepterrine, die de leege tafel grooter en witter deed lijken, ik
houd van karnemelk, van pap, rozijnen, van stroop, ik .... ik houd van
kruudmoes.
Wel, zei vader tevreden, kruudmoes! Dat is kostelijk eten; nu weten we
weer, dat het Mei is, Det.
Ja, vader, fluisterde Det, met haar hoofd omhoog knikkend als een nerveus, klein paard; en ze trok haar bord, dat ze bijhield, terug; maar moeder
trok sterker in de andere richting en nog eens gleed de grauwe brij van den
zilveren soeplepel.
En dan nog aardbeien, roemde vader; ik vind maar, dat moeder en
Kathrien weer koninklijk hebben uitgehaald.
--- En dan nog stroop, viel Nol bij, terwijl hij voorbarig pikte naar een dikke
gezwollen rozijn. En vader, dan moet u vertellen van nicht Keebet.
Goed, zei vader en als altijd dwaalden de verwachtende oogen van Det en
-
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Nol van den strooppot naar vaders gezicht om het oude familie-verhaal van
de verre nicht, die geen overdaad geduld had bij de opvoeding van haar talrijk
kroost.
en die stond er dikwijls in dien
Eiken keer, als de bríjpot op tafel stond
omklemde nicht Keebet de stroopkan, terwijl de volgeschepte
ouden tijd
borden van de tien kinderen twee halve kringen vormden om 't hare.
Het was den kinderen streng verboden te bedelen: „ik veel stroop, moeder" .. .
laat u de lepel nog even uitbengelen, alstu„hè, toe nog een beetje" ...
blieft" ...
Nicht Keebet had een rappe stem en gulheid was niet haar sterkste deugd; en
„iedereen zooveel als tierelierelet, niet meer en niet minder dat 's eerlijk."
Dan hield ze den langzaam druipenden lepel boven het eerste bord en terwijl
alle kinderen hunkerend naar de eigen portie keken, sprak ze in de gespannen
stilte .,tierelierelet".
Nicht Keebet had een rappestem en gulheid was niet haar sterkste deugd ; en
terwijl de stroop zwaar omlaag viel, sprak ze snel, terwijl haar hand bij ieder
woord krachtig naar omlaag schokte: „tierelierelèt .... tierelierelèt .... tierelierelèt .... tot tien keer toe. In elk kinderbord viel een zuinig, bruin kloddert je, dat onmiddellijk wegdook in de witte, zure pap.
Dan met den boordevollen lepel boven haar eigen bord, klonk langzaam en
gerekt haar stem: „tiiiiiiiiiiiiiie .... re ... . liiiiiiiiiiiiiiie . . . . re .... let .. "
De meest fantastische krullen en arasbesken bedekten dik en bruin nicht Keebets brij. Maar de kinderen hadden te zwijgen.
En nu jullie borden, sprak vader.
Een langzaam wegslinkende stroopkroon sierde een oogenblik Nols bord. En
dikker nog vloeide het bruine zoet in Dets portie.
Maar toen voor den tweeden keer de borden aangereikt werden, hing Dets
hoofd scheef van mistroostigheid over de onaangeroerde pap.
Det.....
Ik houd er niet van.
Maar Det .... een meisje, dat in Overijsel geboren is!
Het is zoo dik en zooveel, smeekte Det .... en al die gort .. .
Eet maar vlug op; je bent tegenwoordig zoo lastig met eten; je zou altijd
wel wat willen laten staan.
Altijd niet, zei Det klein.
't Gebeurt ook niet, sprak vader; hier in huis hebben we altijd onze borden leeg gegeten en daar zullen we ons aan blijven houden. En nu gauw!
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Det gehoorzaamde, .... slikte .... schreide.
De anderen begonnen aan de aardbeien. Moeder hield een bordje voor Det
apart.
Toen stonden vader, moeder en Nol op en liepen den tuin in.
Als je klaar bent, Det, mag je ook in den tuin.
Geertje kwam afnemen.
Wat ben je toch een vervelend kind, zei ze tot Det; lust je 't weer niet?

Nee.
Je zou zoo iets mijn tante niet moeten lappen; als bij ons thuis een van de
kinders z'n bord niet leeg eet, noemen we hem de heele week Ulte, dat deden
ze ook bij de familie, waar mijn tante vroeger kindermeisje was. 't Is een oud
gebruik, zegt mijn tante en 't helpt nog altijd; we moesten jou ook maar zoo
noemen. Toe, hap nou weer 's ; of zal ik je voeren?
Det antwoordde niet, deed een nieuwe poging; de jonge blaadjes van de Mei
waren tot onooglijke groen - bruine sliertjes verschrompeld; en Det dacht aan
oorwurmen.
- Nou weer een hap, moedigde Geertje aan.
-- Ga weg, zei Det kwaad.
Geertje ging met den dienbak vol borden.
Ulte 1 sarde ze bij de kamerdeur.
Het woord stond ineens voor Dets oogen, afgrijselijk van klank en kleur.
In den tuin liep vader met groote passen achter Nol aan, die hem juichend
ontvluchtte; onverdroten zong Geertje in de keuken:
.... En zoolang als de lepel in de brijbot steet
..
Treuren wij nog niet .... "
En terwijl Det rillend kauwde op een sene worst èn een zoete rozijn, op een
taaien gortkorrel en een zuringblad, wist ze voor 't eerst in haar leven, dat ze
nièt hield van Geertje, dat ze nooit van haar gehouden had.
Det bleef verschrikt voor zich uitstaren. Kon dat ? .... nièt houden van een
mensch, dat met «e in 't zelfde huis woonde ? .... Maar het was een mensch,
dat schold met zoo'n afschuwelijk woord. Dat zou Kathrien nooit doen en
vader en moeder ook niet ; Nol wel, maar schelden van Nol klonk zoo anders,
niet zoo .... tobde Det, niet zoo .... alsof hij 't meende.
Ulte! Ulte! .... het klonk zoo voortdurend door haar hoofd, alsof het in
haar beide ooren tegelijk werd gefluisterd.
Een oud gebruik, had Geertje gezegd. Ze wilde er niet meer aan denken ; er
waren andere, prettige dingen .... tierelierelet, dat was ook een oud gebruik
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en als vader 't verhaal bij de grutjes vertelde, had ze er altijd om gelachen.
Maar vandaag, toen de stroop in de kruudmoes gleed, had ze opeens nicht
Keebet, die ze nooit gekend had, een naar mensch gevonden en was „niet meer
en niet minder dan tierelierelet" eigenlijk wel eerlijk? En kon het, dat een
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groot mensch, een moeder van tien kinderen, oneerlijk was ? Zou nicht Keebet
van eerlijk en niet eerlijk evenmin precies geweten hebben als Det met het
crème vischnet je ?
Waarom kwam er op één middag zooveel moeilijks en akeligs, terwijl vanmorgen, met de zon door de kastanjetakken en de glanzende knikkers zacht
rollend en mikkend tegen elkaar, het leven zoo zacht en goed en zonder één
zorg was geweest?
Dets tranen, om de oude gebruiken, om de verwikkelingen en het leed der
wereld, om de koude gort en de vette worst, druppelden één voor één in de
stijf geworden kruudmoes de feestspes van de .blei.
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C. MEURSING
YPIES is het op te merken, hoe geheel verschillend de manier
van vacantie houden in Duitsland en in Holland is. De Hol landers kamperen, blijven op één plaats, maken vandaar uit
tochten of luisteren naar voordrachten. De Duitsers wandelen
van de éne plaats naar de andere en slapen elke nacht ergens
anders. Er is veel te zeggen voor de éne, zowel als voor de andere manier.
Blijft men lang op één plaats, dan leert men die streek heel goed kennen. De
gelegenheid om naar mooie voordrachten te luisteren Zal voor menige jongen
en meisje of ook oudere een zegen voor zijn hele leven betekenen. Het blijven
op één plaats is ook niet zo vermoeiend als het steeds verder wandelen met zijn
huishouding op de rug. Maar toch is voor deze laatste, de Duitse manier, ook
veel te zeggen. Er ligt een grote bekoring in, een groot stuk van je land al
wandelende te leren kennen, telkens nieuwe indrukkn op te doen.
Hoe komt het nu, dat men deze twee verschillende methodes vindt in landen,
die zo vlak naast elkaar liggen? Voor een groot deel zal het wel daaraan
liggen, dat ons landje zo klein is. Je bent er na een paar flinke dagtoeren al
haast doorheen ! En dan ook : het vlakke land leent zich niet zo goed voor
wandeltochten als bergachtige streken. Duitsland heeft in dat opzicht wel veel
voor. Bovendien: de traditie van Duitsland!
Eín Strausschen am Hute, den Stab in der Hand,
Zieht rastlos em n Jíingling von Land zu Land.
Dit zijn regels van een bekend Duits schoolliedje. Het „wandern" zit de
Duitsers in 't bloed. In de gildetijd en ook nog daarna trokken de Burschen
van de ene meester naar de andere, in verschillende streken van het land, om
hun vak te leren, zodat ze soms jaren achtereen wegbleven. Zie o.a. de aardige
beschrijving hiervan in Hanne Ni te van Frits Reuter. En hoe is het nu nog
de gewoonte onder de Duitse studenten, om telkens een of meer semesters aan
een andere universiteit te gaan studeren. Heel anders dan bij ons, waar de
studenten meest hun hele studietijd aan dezelfde universiteit blijven.
Vooral de laatste 30 jaar heeft het wandelen van de jeugd in Duitsland zich
sterk uitgebreid. Eigenlik heeft de grote stoot hiertoe gegeven de gymnasiast
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Karl Fischer in Berlin-Steglitz. In i 896 richtte hij met zijn medescholieren
de vereniging „Der Wandervogel" op (welke naam in Duitsland nog steeds
voor de leden van alle jeugdbonden gebruikt wordt) . Voornamelik richtten
Fischer en de zijnen zich tegen het onmenslike schoolsysteem, dat toen in

JUGENDHERBERGE HAUS HAMMERSTEIN AM RHEIN

Duitsland heerste en waarbij van het uithoudingsvermogen van de leerlingen
het onmogelike gevergd werd. De jeugd wilde zichzelf weer zijn, tijd hebben
om de natuur in te trekken en gezonde ontspanning te zoeken. Zij ontvluchtten op de Zondagen en in de vacanties de stad, leefden zo eenvoudig m ogelik
en vermeden de drukke toeristencentra. Heel snel breidde deze beweging zich
uit. Op 't ogenblik is een heel groot deel van de Duitse jongens en meisjes bij
de een of andere Wandervögel vereniging aangesloten.
Door al dat reizen en trekken ontstond er grote behoefte aan goedkope logeer
sliep men in schuren op hooi of waar men toevallig-gelnhid.Aavk
onderdak kon vinden. Maar op de duur ging dat niet langer en besloot men
tot het oprichten van speciale Jugend- Herbergen. In 1924 waren er 2200 va n
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deze J. H. in Duitsland en Oostenrijk. Zij zijn op de meest fantastiese en
mooiste plaatsen ingericht : in ruïnes, oude watermolens, torens. Verscheidene
notabelen staan een deel van hun bezittingen voor dat doel af, richten het
in als Jugend Herberge en geven het ten geschenke aan: „Der Verband fur

JUGENDHERBERGE ARMSBERG, SAUERLAND; WERD DOOR DE STAD ARNSBERG OPGERICHT

deutsche Jugendherbergen", die zijn zetel heeft in Hilchenbach in Westfalen
(Gescháftsfuhrer W. Manker) en zijn vertakkingen heeft over het hele land.
In i 924 telde der Verband 77000 leden. Voor elke J. H. is een „Vater and
Mutter" aangesteld, die er zelf ook wonen en zorgen voor de goede gang
van zaken. De afdelingen voor de jongens en de meisjes zijn natuurlik streng
gescheiden, meestal zelfs in aparte gebouwen. Behalve partikulieren dragen de
overheidslichamen er ook veel toe bij, dat het aantal J. H. voldoende zal zijn.
In verscheidene schoolgebouwen worden de kelderverdieping of leegstaande
klasselokalen als J. H. ingericht. Vooral in de schoolvacanties kan dat natuurlik gemakkelik. Het meubilair van de J. H. bestaat uit een aantal ijzeren
ledikanten, twee aan twee boven elkaar, waarop stro- of hooi- matrassen met

WANDERVÖGEL

'45

kussens en katoenen dekens. Zelf moet men een als zak toegenaaid laken meenemen. Verder moet er was- en kookgelegenheid in de J. H. zijn.
Verleden zomer (1925) maakte ik met een troepje jonge meisjes zelf een
Wandervógel -tocht door het Odenwald en ik kan iedereen aanraden het ook
eens te doen l Het is veel aardiger en interessanter dan een reis per trein en
logeren in deftige hotels. Het lopen met de rugzak, waarin kookgerij, slaapzak,
extra schoenen en kleren, is in 't begin wel wat vermoeiend, maar je went er
gauw aan en op 't laatst kun je als echte Wandervogel haast niet meer buiten
die groene uitwas op je rug. Wat voel je je vrij: helemaal je eigen baas! En
overal kom je op zo'n prettige manier met de mensen in aanraking: geen
kellners, die gedienstig zijn om een fooitje, enkel maar een gemoedelik echtpaar, dat je zegt, waar de stoffers en blikken staan, om de volgende morgen
vóór je vertrek zelf de slaapruimte weer netjes in orde te maken voor de
volgende gasten. Dan de ontmoeting met de andere Wandervögel : meisjesstudenten, atelier- meisjes, van allerlei standen, gezindtenenpolitiekerichtingen
tref je er aan. Maar je bent allemaal evenveel waard. De één wordt met niet
meer egards behandeld dan de ander. Ook op je doortocht door de dorpen
ondervind je telkens een welwillende belangstelling. Je kunt merken, dat de
Wanderve gel- beweging overal populair is en dat de Duitsers voelen, van
hoeveel opvoedkundige waarde zij is en hoeveel ware levensvreugde ze de
jeugd geeft.
Voor Hollanders lijkt het me het beste na half Augustus te gaan. Dan zijn
de Duitse schoolvacanties voorbij en vindt men overal gemakkelik plaats in
de J. H. Allerlei inlichtingen kan men natuurlik aan het secretariaat inwinnen ( zie boven) , dat op aanvrage ook een Reichsherbergsverzeichnis stuurt,
waarin een lijst van alle J. H. in Duitsland en Oostenrijk, aan de hand waarvan men zijn reis kan samenstellen, opdat men zeker weet, dat men elke nacht
weer een andere J. H. bereiken kan.
De prijzen voor Hollanders zijn: Voor personen boven 20 jaar: verplicht
lidmaatschap 5 Mark; nachtlogies i Mrk. Voor personen van 20 jaar en
jonger; verplicht lidmaatschap 2.50 Mark; nachtlogies 0.40 Mrk. Reist een
groep leerlingen onder leiding van een onderwijzer of leraar, dan behoeven
noch de onderwijzer of leraar, noch de leerlingen lid te zijn. Per nacht
betalen allen 0.40 Mark logies.
Uit dit staatje blijkt, dat het reizen als Wandervógel heel goedkoop is (voor
Duitsers zelf nog aanmerkelik goedkoper) . Daarbij komt nog, dat men zijn
eigen maaltijden zelf bereidt; men mijdt alles, wat hotel, restaurant, condi-
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torei is ! Het inkopen doen in de kleine winkeltjes van het pas bereikte dorpje,
het koken in de eigen pannetjes (w** gebruikten met veel succes de bekende

JUGENDBURG HOKUSTEIN IN SAKSEN. WERD DOOR DEN STAAT AFGESTAAN AAN
.,DER VERBAND FUR DEUTSCHE J. H." WAS VROEGER GEVANGENIS.

aluminium kooktoestellen, pannen en spiritusbrander in elkaar passend) is
op zichzelf al een genot.
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Als men als wij verleden zomer, zo genoten heeft van een dergelike tocht,
komt onwillekeurig de vraag op: Zou zo iets in Holland ook niet mogelik
zijn ? Men begint hier toch ook veel meer te wandelen, getuige het gebruik
dat er gemaakt wordt van de wandelwegen, door de A.NW.B. afgebakend.
Wat zou het niet prettig zijn, als men op die wandeltochten ook gebruik
kon maken van Jeugdherbergen! Ons eigen land zou dan zeer zeker beter
die toch altijd de
bekend worden onJ. H. verkiezen, om der de jeugd. ?Menigdat het zijn daar
een, die nu niets afde stemming zozeer
weet van Zeeland of
verhoogt.
het merengebied in
Laten zoveel moge Friesland, zou er allik Hollandse jon lichteerderheengaan,
gens en meisjes eens
omdat het reizen er
een Wandervögelheen dan goedkoper
tocht door Duits is en ook, omdat
land maken. Als ze
het op deze manier
er enthousiast vanzoveel aardiger is. Ik
daan komen. zullen
weet van Duitse
ze er allicht propameis jes- studenten die
ganda voor maken,
best, wat hun finandat er ook in ons
tile draagkracht beland zo'n Jeugdtreft, gebruik zouherberg -net zal kun den kunnen maken
ONS
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nen komen. In mevan goede hotels op
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nig dorp is wel een
hun tochten, maar
leegstaande schuur of boerderij, of misschien windmolen, die voor dat
doel zou kunnen worden ingericht. En menig echtpaar, dat de jeugd goedgezind is, zou er wel in of bij willen wonen om toezicht te houden.
Als de geesten er maar eenmaal wakker voor gemaakt zijn, zal er ook een
vereniging kunnen worden opgericht, die de organisatie ter hand neemt.
Ik hoop het van harte !
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IJl en blank zag Nina het eerste prille ochtendlicht naar binnen komen. Uit
het stille kamerdonker begonnen de lichtere dingen vaag op te doemen.
Zij lag heel stil, recht - gestrekt, de handen over de borst gevouwen. Zij was
klaar wakker nu. Den vorigen avond was ze vroeg gaan slapen en ze had
ongestoord doorgeslapen tot zooeven, toen ze was wakker geschrokken van
een nabij geluid. Iets als de roep van een vogel, die langs vloog, of misschien
ook het kraaien van een haan. Of was 't alleen maar in haar droom geweest?
Hoe wonderlijk, zoo wakker te liggen en te weten, dat om je heen alles sliep:
ginds Moeder .... die was heel wat keeren voor haar wakker geworden, in
den eersten tijd van haar ziekte .... en boven de nieuwe menschen, hun
zomergasten, meneer en mevrouw Reeder .... misschien bleven ze wel langer
dan den zomer alleen .... 'en héel boven Tony. En niemand zag iets van
dit stille beginnen van den dag; dat was nu voor haar alleen .... Zij keerde
het hoofd wat opzij, naar het raam, half glas, half gaas, waarvoor het dunne
linnen gordijn nooit geheel hing dichtgeschoven. Boven het roerloos - donkere
heestergroen zag zij een bleek -rose, doorschijnend strookje hemel. Een koeltje,
zacht en geurig, streek door het gaas naar binnen.
En toen dacht - ze, met een plezierig, zacht-blij gevoel : nu ben ik jarig ...
Iets als een lachje trok over haar gezicht. Zij peinsde: blijf ik dan altijd als
toen ik nog een kind was ? Want kinderachtig was 't toch om blij met je
verjaardag te zijn? En dat als je al twintig werd! Tony was op dat punt
heel anders, die gaf er niet zoo veel meer om, en Ans was 't pas weer gezellig
gaan vinden nu ze haar jongens had.
Twintig .... hoe oud was dat opeens, als je gisteren nog maar negentien
was ! Ans was op dien leeftijd al getrouwd en Moeder wachtte toen ze twintig
werd haar eerste kindje al. En zij ? .... Ach nee, dat moest ze nu maar niet
vergelijken .... vandaag wilde ze alleen maar blij zijn. Maar onwillekeurig,
als je een nieuw jaar begon, dan dacht je toch wel eens aan wat er misschien
zou kunnen komen, en daarom was 't wel prettig om zoo vroeg in den
morgen van dien eersten dag een poos alleen te zijn met jezelf, voordat er
zooveel menschen om je heen waren.
Als je nu toch eens wenschen mocht, dien eersten morgen van je nieuwe
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jaar! .... Wat zou ze dan nu .... Ach, ze wist 't immers al voor ze 't
zichzelf afvroeg: Dat ze beter zou zijn en weer heelemaal gewoon! Allerlei
andere dingen warrelden snel en vluchtig door haar geest, heerlijke dingen,
die in een menschenleven mogelijk konden zijn, maar vaag schimde 't weer
weg, het verdween achter dat éene, bovenal begeerlijk en dat de mogelijkheid
voor alle andere gelukkige dingen in zich scheen te sluiten.
Zal ik het eens wenschen ? dacht ze. Net alsof 't me was gezegd, dat ik een
wensch mocht doen? .... Zij keerde het gezicht naar de strook lucht, waar
het al warmer en tintellichter werd, en fluisterde langzaam voor zich heen:
Laat ik nu gauw beter zijn en weer kunnen loopen .... Doodstil bleef ze
liggen en wist zelf niet van het glimlachje om haar mond ...
Wat 'n langslaapster ben jij! En dat op je verjaardag! Het was Tony,
met een armvol bloemen, op den rand van haar bed. Er was even een ver~
wezenheid in Nina om dit ontwaken nu, de kamer stond vol gedempt
zonlicht.
Hè .... lachte ze zachtjes en boog haar armen achter haar hoofd.
Ben
ik weer ingeslapen ? .... Het stil-blije wakker liggen in den aanschemerenden
dag leek nu lang geleden.
-- Uit het diepste van mijn hart, mijne geliefde zuster .... begon Tony met
haar dwaas pathos, opstaand. Maar Moeder's rap figuurtje, binnenstuivend,
drong haar onverhoeds opzij.
Ga weg, jij gek spook met je malle fratsen ! Ik eerst hoor!
Zoo'n klein parmantig hennetje! zei de in al haar lengte opzij geduwde
Tony verbluft en dan lachten ze beiden om Moeder's meisjesachtig -kwieke
rapheid, maar Nina voelde de stevige en toch zachte omvanging van Moeder's armen om haar heen, zag de teederheid van Moeder's bruine oogen,
voèlde de warmte-van- innigheid, die dat lieve gezicht over 't hare scheen uit
te stralen.
Lief klein schaapje van me .... dat je nu gauw weer in de wei mag
loopen!
Nina glimlachte alleen maar. Er trilde iets in haar keel.
En hier heb je vast 'n malsch bloemetje om te grazen! gekte Tony er
onderdoor, haar bloemenoffer vlak boven Nina's gezicht.
Mijn cadeautje krijg je nog niet! Straks pas! Moeder's oogen waren
opeens weer vol twinkeling van pret; heel haar gezicht straalde.
Wat is 't dan ? Nina was zich bewust het meer te vragen om Moeder
niet teleur te stellen dan omdat zij het zoo graag weten wou. Cadeautjes

.
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waren toch niet wat een verjaardag 't prettigst maakte ...
-- Mogen we raden Moeder ? Hè toe .... zeg de eerste letter 's .... bedelde
Tony, die wèl nieuwsgierig was.
-- Nooit! kreet Moeder.
Geen woord, geen letter, geen ademtocht zal
er van over mijn lippen komen!
Maar toen zij samen waren, Moeder en Nina
Tony was al weg op haar
fiets en Nina's toilet hadden ze, omdat alles vanmorgen zoo laat en ongeregeld was, maar uitgesteld tot na het ontbijt terwijl de tintelende zonnemorgen goudig om hen heen was en Moeder's toch altijd zoo haastige handen
met eindeloos-geduldige zachtheid Nina's korte blonde haar borstelden en
kamden .... toen lieten die bezige handen opeens kam en borstel vallen en
namen Nina's dunne witte vingertjes in hun warmen stevigen gerep. En met
haar in zachtheid verinnigd gezicht dicht bij dat van Nina en een lachje,
omdat ze 't nu opeens niet langer verzwijgen kon, fluisterde zij:
Zal ik nu zeggen wat je van me krijgt? Ik had willen wachten tot je
heelemaal klaar en netjes was, maar ...
Met een vlugge beweging haalde zij iets uit haar schortzák tevoorschijn en
nu voelde Nina hoe er iets koels gleed over haar linker ringvinger, iets dat
daar bijna paste .... en nu zag zij tegen haar witte huid een kleinen gouden
ring met groenen steen, een steen als een druppel flonkerend, vloeibaar groen
licht .... En toen zij langzaam, als met moeit haar verrukte blikken ervan
losmaakte, zag zij Moeder's oogen heelemaal betraand, haar mond trillend
en hulpeloos als van een kind. En terwijl een warmte van ontroering naar
haar wangen schoot, begreep ze, al voor Moeder zacht en hakkelig zei:
Ben je er blij mee, schat ? .... Je kent 'm niet hè .... och nee .... je
kunt hem niet kennen .... tenminste niet van herinnering .... Hij was van
je vader. Niet zoo .... maar als dasspeld .... Hij droeg hem niet dikwij ls .... soms .... maar hij vond 'm mooi .... Hij hield van mooie
dingen ...
Nina zag twee vlugge tranen langs Moeder's rechte neusje glippen ...
Moeder, die altijd lachte ! .... En toch lachte ze nu ook, terwijl ze haar
tranen wegveegde. Nina moest een prop wegslikken eer ze spreken kon.
Och jij lief klein snuitertje .... fluisterde zij, haar handen om Moeder's
lieve zoete Moeder .... Zij streelde den koelen steen met
gezicht heen,
haar lippen, hield hem tegen 't licht
'k Ben er zoo blij mee .... En wat
is hij mooi! Van buiten zoo glad en strak .... en binnenin net of 't leeft ...
Moeder was alweer heelemaal gewoon.
Zie je wel dat ik een mal, senti-
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menteel oud mensch word! .... Toch keken haar oogen nog peinzend weg.
Gek hè .... mijmerde ze zachtjes,
nu is 't vijftien jaar geleden ...
maar soms is 't net of 't verleden week pas gebeurd is.
Nina streelde zwijgend Moeder's handen; 't gebeurde niet dikwijls, dat die
zoo rustig neerlagen. In den steen van haar ring trilden de groene glanzen.
„Smaragden weiden .... " stond er soms in boeken .... Er was wel iets
eenders in dat diepe groen .... Toen schoot een lichte blijde gedachte door
haar gemijmer:
Moeder, sprak ze zacht, en trok haar moeder's hoofd naar het hare
omlaag, weet u wat ik .... waar ik aan denken moet ? .... als ik naar
mijn ring kijk ? .... Aan groene landen .... weilanden .... die ik zoolang
niet heb gezien .... Nu denk ik maar, dat 't een voorteeken is .... dat ik
dit jaar .... de weien weer zal zien ...
Zij kusten elkaar en spraken toen langen tijd niet meer. En wanneer zij naar
haar ring zag, had Nina het gevoel dat toch soms een geschenk iets goeds,
iets bijzonders voor je kon beteekenen.
Een half uurtje later lag ze buiten in de schaduw van het rood gestreepte
zonnescherm. De rozen vlak bij haar, weelderig opengebloeid in zooveel
dagen van warmte, wolkten een ijlen, zoeten geur omhoog en in het blauw
boven de boomen trilde de warmte al, zoo vroeg als 't nog was.
Met een zacht welbehagen voelde Nina zich liggen in de zonnige geurige
zomerweelde, midden in de rozen, onder de huiving van groen en met den
zachten gloed van het rood afschijnende scherm over zich heen. Voor 't eerst
misschien genoot ze van haar gedwongen luiheid ; ze genoot van alles, van
het verre zonneblauw, van de nabije en toch vage geluiden, van den donkeren
gloed der roode rozen, onder het bereik van haar hand, van haar eigen wèl~
verzorgde persoontje .... Ja, daarvan vooral, van 't zoo frisch en koel en
geurig hier te liggen .... het beeldige lila kimonootje met de wijd openvallende mouwen .... de paarse slofjes, waarvan ze alleen maar wist, want
die gingen schuil onder het dunne witte spreitje .... de groene f onkelglans
van den ring aan haar hand .... wat een witte handen had ze toch gekregen! .... Luie handen .... En de zachtheid van haar haar, dat zoo zijig
aanvoelde, als ze er over streek .... en de aardige kussens waar haar gezicht
in wegdook .... Haar gezicht .... ze had er in lang niet naar gekeken ...
Uit het ziekentroostertje zocht zij haar spiegeltje te voorschijn en bekeek zich
aandachtig. Zij zag haar hoofd in het golvende lichtblonde haar tegen het
dadelijk, als zij het spiegeltje even kantelde, was daarboven
grijze kussen
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een luchtige warreling van groen
haar oogen leken heel donker blauw en
over haar gezicht was een gloed als van warmte, dat deed het zonnescherm,
want haar wangen waren koel. Een blijdschap sprong in haar op en dralend
borg ze het spiegeltje weer weg; gelukkig, dat ze er niet ziek uitzag! En ze
wist eigenlijk zèlf niet waarom ze daar nu zoo blij om was, anders lette
ze daar zoo niet op ...
Ze lag zich juist, zoo zoet als een baby met een rammelaar, te vermaken met
het flonkerende lichtspel in haar ring, toen dokter Brons het hekje openduwde. Zoo verdiept was ze geweest, dat ze niet eens zijn stappen op den
weg gehoord had, en zijn zware stem deed haar blozend opschrikken.
Meisje, meisje! bromde hij, zijn ruige wenkbrauwen fronsend en met een
dreigenden wijsvinger,
waar zweven jouw gedachten naar toe?
Die waren heelemaal in dezen éenen ' kleinen steen gekropen ! lachte Nina
en stak hem haar handje toe. En zachter nu: Daar mag u me nu 's niet
mee plagen .... hij is van Vader geweest, deze steen .... Moeder heeft hem
mij vandaag gegeven.
Zijn oogen waren heel zacht, terwijl zij neerzagen op het smalle handje, dat
zijn vingers vasthielden, maar zijn stem klonk nog even barsch:
Zorg maar, dat hij gauw past. Zijn dat handen! Hij bromde nog iets
onverstaanbaars achterna, vroeg dan bruusk :
Hoe oud ben je nou?
Twintig toch .... antwoordde Nina. En terwijl een blosje over haar
wangen uitvloeide:
Volgend jaar word ik immers meerderjarig!
even
strak in de hare, en met een beschroomd lachje zei
Zijn oogen waren
ze nog:
-- Dat moet u nu toch wel weten ...
-- Denk je dat ik daar altijd aan denk! knorde hij kwaad en zijn wenkbrauwen trokken tot éen vervaarlíjken grijzen borstel samen.
Ik ben niet ondankbaar.
Maar ik wel, zei ze innig.
Goedzoo. Ik vind anders dat er wel betere dingen zijn om aan te denken.
En wat moet je nu van mij hebben, omdat je jarig bent ?
Zij ademde diep en opeens waren haar oogen vol glans.
Dat weet u wel .... Er is maar éen ding ...
Hij lachte nu opeens met plezierige kleine schokjes van zijn breede schouders
en kleingeknepen oogjes achter zijn wiebelend lorgnet.
Zoo .... is er maar éen ding, waarmee de veeleischende jonge dame
tevreden is te stellen! Zoo zoo .... En als ik je dat dan eens juist niet geven
wou ?
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U hebt 't me zelf beloofd .... 't Is nu bijna een jaar. . . .
En als ik nu 's zei: het gaat nog niet, je moet nog maar wat wachten ...
Zijn gezicht was langzaam aan weer ernstig geworden.
Zij wendde de oogen van hem weg, haar mond vertrok even, maar rustig
fluisterde zij:
Dan zou ik wachten ...
En als ik zei: we zullen 't dan maar 's probeeren ...
0 Dokter! .... kreet Nina, en terwijl haar handen om den stoelrand
heen grepen, kwam zij half omhoog uit haar kussens, maar viel weer terug,
haar mond half open, haar wangen en oogen éen gloed.
Hei, hei! Wat zijn dat voor kunsten! Met dreigende oogen zag hij op
haar neer, zijn hand op haar schouder.
Als je zoo begint, foeterde hij,
dan geef ik je nog een jaar erbij.
Zij zei niets meer, wachtte stilletjes met een zacht en zalig lachje. Bedaard
en ernstig nu zei dokter Brons:
Als je je verstandig gedraagt, dan zullen we zien of je eens 'n half uurtje
zitten kunt. Maar op een rustigen dag, dus niet vandaag.
Alleen maar zitten? .... vroeg zij met gedempte stem.
Ja wat dacht je ? Wou jij soms maar ineens een voetreis gaan maken?
raasde hij. Kippen zonder kop zijn jullie vrouw -menschen toch
allemaal!
Maar Nina lachte alweer, greep naar zijn hand.
Niet boos zijn .... vleide ze.
Wanneer mag ik dan. Morgen?
Zullen we zien. Niet voor ik geweest ben, in elk geval.
Een windvleugje streek over de rozen; opeens rook Nina weer hun geur, zij
zag weer het wemelende groen, het warm- trillende luchteblauw en het leek
of 't alles een tijdlang was weg geweest, of 't nu opnieuw op haar toekwam,
of het nieuw, anders was geworden, of ze plotseling in een andere wereld
gekomen was .... Ze wou iets zeggen, maar opeens kropte er iets in haar
keel, een waas van tranen schoof voor haar oogen.
Nou dan, tot morgen dus .... zei de dokter, opstaand.
0, maar nu
zou ik nog het beste van mijn boodschap vergeten! Hij grabbelde in de
diepe, altijd uitpuilende zakken van zijn jasje, wierp haar een pakje toe, dat
zwaar neerviel.
Nog een cadeautje! lachte Nina, maar zij dacht dat het toch niet kon
opwegen tegen dat eerste.
Toch keken haar oogen blij-verrukt naar het fijne f lesch je odeur, sierlijk
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gebed in een beeldig étuit je. Iets heél plezierig-fijns en kostbaars om ' te hebben was 't.
Zalig! prees ze, zijn hand streelend,
een schat bent u.
Als je er maar nooit naar ruikt als ik bij je kom! bromde hij.
Ik hou
niet van die luchtjes. Menschen met een zindelijk en gezond lichaam hebben
die fratsen niet noodig.
0 wat bent u toch 'n type! Waarom geeft u 't dan? Zij schaterde helder
op, en het leek of haar geluksgevoel nog dieper en voller werd.
Ach, alles was nu geluk! Alles was blij en heerlijk geworden in de vreugde
van dat éene, zooals alle dingen buiten opeens mooier werden wanneer de
zon erover uitscheen. Moeder's gezicht was heelemaal zacht en innig van
blijdschap, maar even later in de keuken, zong ze luidkeels een van haar
malle liedjes en Nina wist wel zeker, dat ze nu een paar tranen had gestort
en hardhandig weggeboend. Die Moeder!
En toch mocht ze - eigenlijk nog niet blij zijn. Er was nog niets zeker, het
werd nog maar een probeeren. En als 't tegenviel ? .... Och, waarom daar
nu aan te denken, nu alles zoo heerlijk was ...
Zij legde zich op haar zij, de handen onder haar wang geschoven, en tuurde
naar de koel - donkere aarde, waaruit de rozen ontsproten. Ja, wèl aan denken,
wat schoot je op met die struisvogelmanieren ? Als 't tegenviel .... o, het
was bijna te erg om aan te denkent .... maar toch kon 't .... Een oogenblik
buitelden al haar gedachten wild dooreen en 't was of het donker werd voor
haar oogen. Toen hoorde ze opeens de woorden, die zijzelf gesproken had,
zooeven „dan zou ik wachten." 't Was of ze nu pas voelde wat die beteekenden. Maar als 't toch moest .... Zij ademde diep, haar lippen legden zich
opeen, haar oogen werden weer zacht en rustig. Zij dacht : als het moet dan
kan ik het .... dan wil ik het kunnen .... Maar voor Moeder .... ach ...
Maar nee, nu tobde ze nièt meer! Zij lachte en keerde het gezicht weer naar
de zon, verruimd in het voldane gevoel van met iets naars naar behooren te
hebben afgedaan. En .voor 't oogenblik was immers alles zoo blij en licht!
Dat Tony om éen uur thuis kwam en niet meer weg hoefde, was een verrassing ook voor Moeder.
- 'k Heb Zijn Hoogweledelgeborenheid verzekerd, dat hij mijn aanschijn
vandaag niet meer te zien zou krijgen, vertelde Tony, terwijl zij met jeugdige
gulzigheid de resten van de extraatjes annexeerde.
Vond hij 't dadelijk goed ? informeerde Nina.
- 't Is hem wel geraden ook! kreet Tony, zoo opstandig als haar volle
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mond het gedoogde.
'k Vraag nooit een uur extra, en dan zoo'n kale
week vacantie in een jaar 1
Nina bezag in stilte Tony's gezichtje met de hoekige kaaklijn en het scherpe
profiel. Haar bruine oogen leken nu zwart. Woei er weer een klein stormpje
in Tony's obstinate hart ? Ach, als ze toch maar 's wist wat .... Dat er
iets was, dat Toon aldoor hinderde .... ze was er wel bijna zeker van ...
en toch hoefde 't nog niet eens iets bepaalds te zijn. Tony had dat altijd
gehad, die opstandige buien, waarin ze alles ergerlijk en naar vond, en echt
gewoon, onbezorgd- gelukkig, blij met de dingen was ze eigenlijk maar
zelden. Kon je mekaar toch maar eens helpen! .... Maar Toon was zoo
weinig vertrouwelijk!
Zeg Toon, begon ze, toen ze weer buiten lag en Tony, op den rand van
haar ligstoel zittend, wegtuurde over de heg, heb jij wel eens gevoeld
hoe 't is als je iets gewenscht hebt, en het begint in vervulling te gaan ?
ik? 1. kreet Tony, haar oogen plotseling wijd en donker. 0 nee, want
ik wensch nóoit iets! Maar opeens veranderde haar gezicht, zij boog zich
snel naar Nina toe: Zeg, waarom vraag je dat zoo?
Omdat ik .... , Nina haalde eens diep adem, vanmorgen was ik heel
vroeg wakker, het begon nog maar pas dag te worden .... toen heb ik
gewenscht .... je weet wel, zooals je in een sprookje een wensch mag doen
van een tooverfee .... ik heb gewenscht, dat ik nu gauw weer zou kunnen
loopen, en heelemaal gewoon zijn .... En nu .... daar straks heeft dokter
Brons gezegd, dat ik mag probeeren op te zitten .... morgen ...
Tony had de armen al om haar heen, smoorde haar bijna in een woeste
omhelzing.
0 meid wat eenig ! Nu kan de zomer nog goed worden!
Ja maar .... e .... zoo gauw gaat 't niet. Nina voelde zich glimlachen
bij dit bedachtzame zeggen, herdenkend dat zij daarstraks zelf teleurgesteld
was, omdat ze alleen nog maar mocht zitten.
Maar Tony, op haar gewone nonchalante manier nu weer, zei:
Nu ja .... als het begin er maar eenmaal is .... Dan vorschten haar
oogen diep in die van Nina. Zij vroeg: Ben je èrg blij, zeg?
Ja, zei Nina zacht, heel erg, geloof ik .. .
Geloof je ? ...
Ik kan 't nog maar half begrijpen .... Een jaar om te liggen was lang.
ik
En heb wel aldoor hier naar uitgezien, maar nu 't er .... is .... lijkt 't
nog vreemd ...
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Dat komt doordat je zoo bescheiden bent, zei Tony, en onder haar strakgetrokken wenkbrauwen keken nu haar oogen weer donker.
Hè .... leg me dat 's uit! lachte Nina.
Het verband ontgaat me
eerlijk gezegd.
Als je niet zoo bescheiden was, dan zou je vinden, dat je er recht op had,
op zooiets gewoons. En als je voelde, dat je er recht op had, dan zou 't je nu
niet zoo'n wonder lijken:
Gut Toon, wat 'n redeneering T. Waar haal je 't vandaan! Nina lachte,
maar zij voelde dat ze ook wel zuchten kon. Ik denk daar nooit zoo over;
ik ben maar blij met wat ik krijg, dat is veel veiliger.
Dat kàn ik niet, nooit ! kreet Tony, gedempt-heftig.
Je krijgt immers
altijd te weinig, altijd minder dan je toekomt ! En een mensch heeft toch
recht op geluk!
-- Och, ik .... dat weet ik niet .... zei Nina zacht en bijna verdrietig,
recht .... wat is dat eigenlijk ? .... Weet je, ik geloof dat je veel beter
maar nièt zoo redeneeren kunt, en niet altijd de verzenen tegen de prikkels
slaan. Want je wordt er almaar verdrietiger van en je krijgt er geen aasje
geluk méer door ...
Wéet ik well gromde Tony, haar kin op haar gebalde vuisten.
Ik
ben een reuze-stommerd!
Nina schoot in een lach, hoewel ze 't niet wilde, want Tony was zoo diep
Zelfkennis hèb je in elk geval!
ernstig.
0 ja, er zal wel ièts aan me deugen! zei Tony grimmig.
Zeg Toontje .... als jij 's een wensch mocht doen, wat zou je dan

wenschen?
Ik? Kind vraag daar maar niet naar! Mijn wenschen zijn zoo mateloos onmatig, dat ze al bij voorbaat zijn gedoemd om niet vervuld te worden.
Zij richtte zich wat op, en terwijl zij wegtuurde in de lichte zomerlucht boven
de heg, schoot er een glans in haar verdonkerde oogen. Haar dunne neusIk zou .... alles willen hebben .... Ik bedoel, er moest
vleugels trilden.
niets zijn, dat onbereikbaar voor me was .... ik zou nooit vergeefs naar iets
moeten verlangen ...
Alles .... herhaalde Nina, vervaard haar zusters gezicht beschouwend,
maar kind, geloof je nou heusch, dat je dan gelukkig zou zijn?
- 'k Zou dan tenminste alles hebben om 't te wezen ...
Och welnee ! Dan zouden immers alle rijke menschen gelukkig zijn 1 Voor
hen zijn alle dingen bereikbaar.
.
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Maar diè dingen bedoel ik niet! De beste zijn voor geld niet te koop ... .
gezondheid, vriendschap en liefde .... en talent .... en een knap uiterlijk .... en geestigheid .... en zooveel ...
0 Toontje, zei Nina zacht, wat ben jij veeleischend ...
Dat zèi ik je immers 1
Als je zooveel eischt, dan moet je door een boel verdriet heen van teleur
-steling.
En als je te bescheiden bent, en je met een beuzeling vergenoegt, dan
vindt je nooit een écht, groot geluk!
Nu zwegen zij opeens beiden, of zij elk haar laatste woord gezegd hadden.
En de stilte was zoo zwaar, dat Nina het zacht -kloppende suizen van haar
bloed hoorde.
Wat zijn we zwaar -op-de-hand, zei ze eindelijk met een lachje, dat wat
En we trekken gezichten als doodgravers. Tony's oogen
moeilijk kwam.
staarden nog strak weg, haar lippen waren stijf opeengeknepen. Ze moèst
nog iets zeggen, Nina, iets dat warm en hartelijk klinken zou, zoo als 't nu
in haar voelde. Maar je vond nooit de goede woorden, als je ze noodig had.
$--- Toontje .... fluisterde ze, en haar hand zocht die van Tony.
— Stil maar, zei die, en haar stem klonk wat schorrig.
Ik ben een rare,
nare sijs; jij bent honderdmaal beter en verstandiger. Maar er is niks aan te
doen .... Geef me maar een zoen, ouwetje.
En terwijl zij elkaar kusten hoorden zij Moeder binnen met het theegoed
bezig en kort daarna kwamen meneer en mevrouw Reeder samen gelukwenschen. Het werd maar een kort bezoekje, tot Nina's verruiming, want Tony
die nooit haar gevoelens verkoos te verbergen, zat erbij met een gezicht, dat
duidelijker dan woorden zei, dat ze deze gewichtige meneer en mevrouw een
paar onverdraaglijke zeurpotten vond.
Jij akelig kind, pruttelde Moeder, en haar altijd blij gezicht stond waarlijk boos. Ik verlang heelemaal niet van je, dat je ze om den hals valt,
maar je kunt toch tenminste behoorlijk beleefd zijn!
't Was zichtbaar dat een geprikkeld antwoord Tony al op 't puntje van haar
tong lag, maar juist in dit oogenblik ontmoette haar blik den smeekenden
van Nina, haar lippen knepen samen, zij draaide zich op een hak om en liep
het tuintje uit, den weg op.
Alleen gebleven, lag Nina met dichte oogen en dacht terug aan den morgen,
die de groote blijdschap had gebracht. Het leek opeens ver weggeschoven en
het blije leek zoo blij niet meer. Was de dag dan niet prettig? Aanstonds
,
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kwam Ans met de jongens, straks Bas .... jammer, dat het midden in de
week was en Otto en Felix dus ontbreken moesten .... wanneer was je
eigenlijk gelukkig, en wanneer niet? .... Vanmorgen was ze 't .... en nu
niet meer .... was dat maar een voorbijgaande stemming geweest ? ...
Maar geluk was toch méer dan een stemming alleen .... geluk was iets ...
iets dat in je leefde of niet .... als je dat niet vast kon houden door alle
wisselende stemmingen heen, wat was 't dan waard? ...
Als een stille moeheid bleef 't over haar, dit gevoel, heel den middag, zelfs
onder het zoet- aanhalige gepraat van Jantje, het uitbundige gesnater van
Nikkie, Nikkie, die heelemaal zijn van buiten geleerden gelukwensch vergat,
maar na zijn onstuimige invasie dadelijk op den ligstoel klom, zijn nieuw geschoeide voetjes vooruit stak, en opgewonden schreeuwde Tantina I ...
Nitti hep nieuwe soenties .... tijd
Tony werd al stoeiend met den woelwater weer heelemaal vroolijk en Nina,
stil geworden in die loome innerlijke matheid, luisterde meest zwijgend naar
Jantje's zangerige gebabbel, zijn handje warm en rustig in de hare, zijn donker kopje naast haar hoofd tegen het kussen geleund.
Tot zij uit haar afgetrokken luisteren opschrok : stemmen .... bekend van
klank .... dichtbij al .... Wie .... o ze wist 't opeens, richtte zich iets op.
Maar ook Jantje had 't al gehoord, op den weg werd nu een signaal gefloten.
Oom Otto en Oom Felix! juichten de jongens en stormden het hek uit,
de komenden tegemoet. Stil lag Nina en wachtte ; er was weer glans en warmte
van blijdschap in haar oogen, over haar gezicht.
Het bleek, dat zij 't allemaal geweten hadden, want Otto had geschreven;
alleen voor Nina was 't een verrassing.
Dacht je heusch, dat we niet komen zouden ? vroeg Otto, over haar gebogen, zijn blauwe oogen lachend blij om haar verheuging.
Geen bogenblik, zei ze. 'k Dacht dat jullie niet weg zou kunnen.
Hoor 's .... , we zijn geen galeislaven, al werken we hard, als brave
jongens!
Hoe heerlijk sterk en zorgeloos zag hij er weer uit! dacht Nina, terwijl in een
flits de herinnering aan die voorbije donkere, booze dagen door haar heen
ging.
En nu lag haar hand in die van Felix, Felix die zich met zijn gewone ernst
naar haar overboog en een gelukwensch afstak, die Tony, om den bijna
plechtigen nadruk ervan, met een reeks van komische gebaren en strijkages
begeleidde. En dan gleed een pakje tusschen haar handen, een boek .... en
!
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toen zij, stil van verwachting, het had - uitgepakt, zag zij, dat het de bundel
van Henriette Roland Holst, „de Vrouw in het Woud '', was.
Als een warme golf sloeg het geluk over haar heen, vervulde haar heelemaal.
0 Felix .... fluisterde ze alleen, haar blijde oogen naar hem opgeslagen.
Nu glimlachten zijn oogen achter de groote glazen van zijn bril.
Ik wist niets beters .... Bloemen zijn zoo gauw weg, en dit blijft. Ben
je er echt blij mee?
Zoo blij ... '. zei ze en zag weer neer op het sober gebonden boek in haar
handen.
Zij zwegen een oogenblik; om hen heen was het gepraat der anderen.
Je houdt toch van verzen ? .... vroeg hij zacht.
0 ja ! .... Voor ik ziek werd heb ik in „De Nieuwe Geboort" gelezen.
'k Vond 't soms nog wel moeilijk .... maar zoo mooi.
Zal ik je hieruit voorlezen, als ik weer een Zondag hier ben?
Ja heerlijk! Samen verzen lezen is veel prettiger.
En liggende lezen lijkt me zoo vermoeiend ...
Toen voelde Nina een blos naar haar wangen stroomen, een andere blijdschap
sprong in haar op, de blijdschap om wat ze daar waarlijk heelemaal vergeten had!
morgen mag ik voor 't
Felix .... fluisterde ze met hortenden adem,
eerst zitten!
Vreugde vloog als een glans over zijn gezicht.
Is 't heusch waar? zei alleen zijn gedempte stem.
Nu was ook Otto erbij en allen praatten ze dooreen en lachten, het was een

lichte vroolijkheid van stemmen in den zonnigen middag. De kinderen stoeiden en maakten zich meester van de ooms.
Wegturend over de boomkruinen heen in het luchtverschiet glimlachte Nina,
zonder het te weten. Met de handen over de koele effenheid van den boekband heen, bepeinsde zij droomerig hoe 't kwam, dat dit boek haar nu
worden. Was dat enkel om het boek zelf ? .... Of
dadelijk al zoo lief was ge
om de verrassing? .... Of omdat 't zoo prettig was om van Felix wat te
krijgen ? ..... Maar het vloeide weer uit haar weg, stil lag ze, in die zoete
droomerigheid. Een diep en innig geluksgevoel vervulde haar geheel; het was
zoo stil en rustig, zoo eindeloos vredig, of ze nu nooit, nooit meer iets zou
kunnen verlangen ...
(Wordt voortgezet)

VERZEN
DOOR

LIEN DE VRIES
BEROUW
Speelsch heb ik mijm lamp door 't leven gedragen,
mijn volle lamp, van olie zwaar.
Ik had het licht niet aangestoken;
de olie drupte hier en daar.
Ik zag het niet: maar aan het einde,
toen was de lamp zoo leeg, zoo licht.
Vol vrees heb ik haar aangestoken;
een kleine vlarn kwam opgericht.
0, Heer! vol schaamte buig ik neder:
ik neb de olie zoo verrnorst:
ik wist haar waarde niet, en heden
zie 'k, hoe mijn vlam naar olie dorst.
Hoe lang zal zij zoo kunnen branden,
zoo flakk'rend, met zoo schaam'Ien gloed!
0, Heer! ik buig mij voor U neder;
vol schaamte kniel ik aan Uw voet.
DIT IS HET WOND'RE ....
Dit is het wond're van een lentenacht:
De liefdebloei van ied'ren struik en boom,
Het zoete geuren en het even zacht
Beven der jonge blaadjes als in droom.
Dit is het wonder leven der natuur,
Waar alles sluimert in een teere rust,
In dezen lichten nacht, dit lenteuur:
Liefde van God, die al dit leven kust.
INHOUD: L. van Straaten-Bouberg Wils'·on: Verzen. C. M. van Hille~
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HET TUINTJE IN JUNI
DOOR

TINE COOL
UINTJE , dat nu in de zon en in de schaduw staat feest te
houden te zamen met den voorzichtigen wind en al de bloemen,
moeten wij het werken staken en genieten gaan ? Wie zullen wij
het meeste loven en het eerste noemen van uwe bewoners?
De Digitalis?
wij willen het wèl, zij hebben zoo zelf hare plaats gekozen, met vele andere
van de genooten, die echter niet konden blijven omdat er te vele dan zouden
zijn gekomen. Maar deze bereiden u nu, tuintje, onverwachte vreugde en
geven het bijzondere; zit het in het rijzige van hunne verschijning? Omdat
de trossen nog jong zijn en er weinig sprake is van uitgebloeide, afgeschoven
hoedjes, is het of de tooi der purperroode, zachtrose en witte open kelken
en van de knoppen, die klaar zijn voor morgen en te kleuren beginnen, nog
rijker is dan in later dagen. Tot in den top zitten de gesloten knopjes die de
tint van den stengel bewaarden; wat een belofte! Andere bloemen hebben
dat met haar gemeen, maar er is groot verschil in het toonen van den te ver
wachten rijkdom.
Geeft de Thradescantea, die voor het eerst haar bloem vandaag opende, om
dan tot den winter toe het bloeien niet te staken, ons eenigszins de zekerheid
dat het nog lang niet uit is met haar? Immers neen, wij weten het uit
ervaring dat dat verdringen van de kleine, onoogelijke knopjes den langen
bloei belooft.
Maar het vingerhoedskruid uit blij zijn belofte nu in het tuintje, waar rondom
zooveel vogels zingen. Wat staan zij, zoo stilletjes, in al dat druk gefluit,
heen en weer te wiegen, die slanke stengels! Wat komen er een hommels op
bezoek! Hoe kijken de blauw - paarse geraniums tusschen de bladeren door
en voegen zich achter hen om in los gedans.
In jaren waren deze berggeraniums niet zoo sterk van kleur en ook niet de
Gustaf Wermig- violen, het is soms of zij onze oogen vast willen houden en
men opschrikt uit de gedachte waarin men voorbij dacht te gaan. Er is dan
voor niets meer plaats dan voor dit eene: „waar halen die bloemen toch dit
jaar die kracht vandaan?"
Wij weten het wel, tuintje, nietwaar? Anders zijn de weken niet zoo vol van
zon en is het de Philadelphus, de grootbloemige Jasmijn, die veel beneemt
van de stralen die nog komen willen; maar dit jaar, nu al de dagen zonder
-
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wolken aan den hemel zijn, krijgen de zonneminnenden toch hun deel.
Het is de Iris, waarmee wij besluiten willen, de Petunea's en de Afrikanen, die
noemen wij nu niet, ook niet. het Schildersverdriet en der varens sierlijk blad.
Maar de Iris! De witte Siberica, de Snow-Queen! Wij hadden niet met haar
kunnen beginnen, want er is maar één plant en toch, kostbaarder bloem,
tuintje, berg je op het oogenblik niet. 0, niet in geld zit hare waarde, maar
in den bouw, de groote zuiverheid van onderlinge verdeeling en in haar
smetteloosheid. Je kunt tevreden over je bloemen zijn, tuintje.

BLADVULLING
De winden lachen zacht als 't lente wordt,
De heem' len zijn vol teedere geheimen ...
Wat maakt het hart zoo wijd alsof er wijkt
Een wand en blauwe waat'ren binnenstroomen,
Wanneer een kleine struik vol groene sterren
Des morgens plots'ling uit den schemer kijkt?
MARGOT VOS

^

VERZEN
DOOR

L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON
ARONSKELK
De sterke steel van aronskelk
heft hoog die bloem van blank albast
uit ranke vaas van kristallijn,
als eenen koninklijken last.
De gele stamper stijgt zoo fier
uit 't hart der wit fluweelen bloem,
als waar' hij een bazuin van goud,
klaroen van schoonheid en van roem.
Vertrouwend staat de koningskelk
hoog boven 't blad, dat als een schild
beschermt het smettelooze wit,
waarin het bloem - mysterie trilt.

BIJ DE AFBRAAK
Bij d'afbraak van de oude buurt,
van 't al zoo armelijk en kleen,
van trap en kamer, die alleen
maar smaad en smarten had ommuurd,

kwam plotseling, zoo vol begroeid
door 't blaad'rengroen van klimopvacht,
Zoo onverwacht
een muurtje vrij.
als bloem in éénen nacht ontbloeid.
Zoo weet ik 't schoon naast 't mindre staan,
hoor 'k bij den dood een eng'lenkoor,
wij zullen 't Licht zien, als wij door
de duisternis tot 't Einde gaan.
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L. VAN STR ÀTËN-BÓUBtRG WÏLSON: VËRZËN
HET WONDER
Het wonder is in 't branden
van zonnenondergang,
in zwoele zomernachten,
in leeuwrik's morgenzang,
het wonder groeit in harten
die warm te samen slaan,
en in twee kinderoogen
die vragend ópengaan ;
het wonder is in 't ruischen
der zeeën aan de kust,
het droomt in 't blanke wiegje
waarin een kindje rust
het stijgt uit lentebloesems,
die geuren in den nacht,
en 't bloeit in ieder schepsel
dat op het wonder wacht.

$ijlage „broom en Daad" juni 1926

ALBR. DUERER

RIDDER, DOOD EN DUIVEL

DURER
DOOR

N. POSTHUMUS MEYJES
EHEIMZINNIG rijdt de ridder door het bosch. Ernstig
' staart hij voor zich uit, strak is zijn blik. Geheel geharnast, het
zwaard aan de zijde, is hij toegerust tot den strijd. Onverschrokken beeld van moed, rijdt hij doelbewust het leven in.
Den middeleeuwschen moed, den hoogen levensdurf voelen wij
zeer sterk in deze figuur. Het fantastische bosch versterkt den indruk van
gevaar. Wild en onherbergzaam doet het aan, de rotsen scherp en kaal, de
worteltakken en de venijnig uitstekende, doornige struiken. Heel die sfeer
van plantengroei is heftig weergegeven en geeft ons gemengde gevoelens van
romantiek en geheimzinnigheid, terwijl het kasteel daarachter werelden van
middeleeuwsch burchtleven voor ons oproept. Strak de torens tegen de lucht,
de muren beschermend om de gebouwen, het geheel hoog op de rotsrn, onaantastbaar in zichzelf besloten, door ligging en bouw onneembaar voor den
vijand.
Zeker, met vaste hand, bestuurt de ridder zijn trouw dier, de gevaarlijke rotspaden langs, tot in het geheimzinnig bosch ruiter en paard voor 't spiedend oog van de burchtvrouwe verdwijnen. En daar dreigt het gevaar ...
Onverwacht, vanuit de donkere rotsspleet treedt de dood hem in den weg.
En het paard huivert nerveus. De neusvleugels trillen, het snuift ongedurig,
de ooren recht, luisterend vanwaar gevaar? Dwars over den weg treedt
een andere berijder en houdt den kloeken ridder het symbool van den tijd
voor, een zandlooper : „gedenk de vergankelijkheid, gedenk den dood, die
plotseling naast u schrijdt op het doornig levenspad, die u belemmert voort
te gaan" ; op zijn ouden en af geleef den hengst komt hij u tegen, de knokige
leden omhangen met vergane lorren en om hals en hoofd serpenten van
griezelend, kronkelend venijn. En diep uit de donkere schaduw van de rots
sluipt achter den dood een duivelsch monster en grijpt met één arm den
ridder aan en tracht hem te bespringen. De monsterachtige oogen grijnzen,
de harige kaken sperren zich open, langzaam denkt hij te overwinnen, de
prooi zal de zijne worden en de dood kijkt om en weet dat daar geen ontkomen aan is. Onherroepelijk is de greep van den duivel ...
Ridder, dood en duivel, zegt Durer, wonderlijk
Ritter, Tot and Teufel
drietal !
Maar wij keeren weer terug tot ons uitgangspunt. De uitdrukking van dei,
-
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ridder. En wij staren en staren en komen onder den indruk van Durers diepe
overtuiging dat het „leven" overwint.
Deze ridder is onvervaard. Het visioen aan den ingang van het bosch verschrikt hem niet. Voor oogen heeft hij het schoone levensdoel, en niets ter
wereld kan hem verschrikken. Hij weet dat hij overwinnen zal de moeite
des levens, en dat de dood hem niet verschrikken kan, en zelfs dit in hem
is er, de moed, het kwaad te verslaan. Daarom krimpt hij ook niet onder
den handgreep van den duivel, maar kaarsrecht blijft hij in het zadel, zijn
blik glijdt over den nek van zijn paard heen en zelfs trilt er om zijn mondhoeken een vastberaden glimlach. En dat is nu het wonderlijke van deze
gravure, dat de vaste, sterke levensgang, de moed en de rust van ruiter en
paard ons hiervan bij blijven, terwijl de onheilspellende machten, op het
tweede plan geteekend, ook inderdaad op het tweede plan blijven, en straks
weer terugglijden in de schaduw van de rots, hun macht gebroken, want zij
hebben niet vermocht te overwinnen.
Hoe groot is toch de kunst, die ons in een kleine gravure zulke machtige en
sterke gegevens kan voortooveren. De diepe gedachten van het leven zegt
Dürer hier voor ons uit.
En wij vragen: wie is Durer? Onze aandacht keert zich vol belangstelling
tot den kunstenaar, wiens geest en hand dit kunstwerk schiep.
Dürer komt uit Neurenberg en werd er geboren in 1471, waar zijn vader
goudsmid was en den jongen ook voor dat vak bestemde. Doch de liefde van
den jongen Dürer ging uit naar het teekenen, en zoo deed de vader hem
op een schildersatelier bij Wolgemut, een Duitsch kunstenaar, van niet zeer
groote beteekenis. Maar Albrecht had voordien al menige teekening gemaakt,
o.a. een later zeer beroemd geworden zelfportretje als kleine jongen, en er
boven in een hoek : „Dit heb ik in een spiegel naar mijzelf geteekend in r 4 8 4 ,
toen ik nog een kind was." Met zóó groot talent is dit portretje weergegeven,
dat men er verbaasd over staat. In '85 volgt er dan o.a. een Madonna, een
penteekening, en 't volgend jaar doet dan zijn vader hem op 't atelier, waar
hij blijft tot 1 890. Durer is zeer ondernemend en reist, wat voor de 15 de
eeuw een andere opgaaf was dan tegenwoordig. In Italië, waar de nieuwe
richting, welke men de Renaissance noemt, bloeide, leert hij zeer veel, en 't is
vooral in Venetië, dat een meester als Mantegna hem , zeèr boeit. Merkwaardig is het dan te zien hoe Durer, terug in Neurenberg, de Italiaansche invloeden met die van zijn eigen land en ras, waar in de r 5 de eeuw men nog volop
in de Gothiek leefde, vereenigde en hoe het resultaat dan verrassend is en
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bovenal getuigt van een zeer' diep inzicht in den geestelijken kant van het leven
èn den levenskrachtigen kant, welken men realisme noemt. Dürer heeft veel
geschreven, 't geen voor een overzicht van zijn leven zeer veel waarde heeft.
De reformatie heeft een diepen indruk op hem gemaakt, en voor Luther had
hij een groote bewondering. Dürer maakte heel dezen geloofsstrijd zeer intens
mee, zelf oprecht vroom, heeft hij zeer veel religieuse onderwerpen gekozen
en in menige teekening en gravure getuigt hij van zijn opvattingen.
Dürer schilderde, en was hierin een zeèr groot kunstenaar, prachtige portretten, uiterst boeiend van expressie en kleur, eveneens de op het eindvan zijn leven
geschilderde apostelen getuigen hiervan. Doch bovenal was Dürer teekenaar,
houtsnijder en graveur. Van deze laatste techniek getuigt ook onze gravure.
Welk een krachtige hand en zeker talent vereischt de gravure i Lijn voor lijn
in het koper trekken, nergens een uitschieten, nergens een enkele onzekerheid.
En wanneer wij dan deze prent om de techniek bezien, staan wij vol bewondering en dan zijn wij niet verbaasd wanneer wij hooren, dat dit werk van
hem een van zijn meest beroemde gravures is uit 't jaar I 5 I 3
Bezien wij de reproductie. Allereerst het uiterst fijne kasteel, de donkere partij
van de rots, waartegen de lichte figuren goed uitkomen. Het struikgewas is
kantig en scherp gegraveerd, verraadt de meesterhand. Dit soort werk moet
men altijd op de hand bezien, soms zelfs onder een loupe. Graveerwerk is
geen kunst voor een afstand - beschouwing als een schilderij. Integendeel, men
moet zeer nauwkeurig de fijnste details van dichtbij bestudeeren. Ziet eens
onder een vergrootglas hoe zeker en tegelijk fijn de paardenhoofden zijn
weergegeven; ieder lijntje, ieder haaltje beduidt iets, en al die details,
harnas, zadel, zwaard, hond, 't stukje grond, de koppen van dood en duivel,
en den uiterst sterken, tóch in groote plannen gehouden kop van den ridder
met den helm en daartegen uit 't rustige, sterke profiel. 't Prachtige contrast
van de twee paarden en de verkorting met de over den hals afhangende
manen. Steeds meer ontdekken wij onder onze loupe, steeds meer verbazen
wij ons! En dit is nu maar éen kleine prent, (zoo noemt men veelal een oude
gravure) tallooze zijn de werken van dezen grooten kunstenaar.
Keeren wij terug tot zijn leven. In Neurenberg trouwt hij, zijn leven blijft
steeds in het teeken van stoeren arbeid. Groot is de invloed van zijn moeder
geweest, van wie hij een prachtige teekening gemaakt heeft. Het lijden drukt
hij hier zeer speciaal in uit, doch in de oogen dezelfde levenskracht, waar de
ridder van getuigt, en waar heel het leven en werken van dezen meester
van spreekt.
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In het lijden des levens verdiept Durer zich veel en zijn Groote Passion en
kleine Passion, geschiedenissen van het lijden van Christus toonen dit zeer
sterk; deze vallen tusschen 15o r 512.
In de bibliotheek in München is een getijdenboek voor Keizer Maximiliaan
gemaakt, vol illustraties, die getuigen van Durer's groote fantasie. In r 5 20
vertoefde Dürer in de Nederlanden en men had daar een bewonderende ge negenheid voor den meester, die wederkeerig werd. Vooral de Vlaamsche
meesters boeiden Dürer zeer en van hen en door hen werd zijn kleurgevoel
versterkt. Erasmus werd door hem geconterfeit en geen wonder dat tusschen
deze twee sterke geesten contact ontstond. Lucas van Leyden werd zeèr beinvloed door Dürer en hij bewonderde hem grootelijks.
Durer, teruggekeerd in Duitschland, stierf in r 5 28, nadat hij de laatste twee
jaar gewijd had aan het op schrift stellen van zijn theorieën. In Durer zien
wij een van de grootste Duitsche kunstenaars van de Gothiek, die echter deze
richting bezielde met nieuwe gedachten en nieuwe zienswijze.

DOMHEID
DOOR

JO SMITS
•

ANDAAG ben ik dom geweest. Ik heb vol zelfzuchtige
gedachten rondgeloopen. Ik heb mijn huisgenooten gewan~
trouwd.
En nu ben ik alleen.
Leven, wees genadig. Als ik zoo ben, zoo klein, zoo leelijk,
zóó onbeduidend, vervul dan niet de wenschen, die ik dan heb.
Leven, ik vertrouw. Ik geloof, dat ik word geleid naar beter en honger
dingen, dan ik ooit van heb gedroomd.
Leven, gebruik mij als een instrument. Ik ben niets, zoolang gij leven, niet
door mij heenwaait.
Ik weet niet vanwaar ik kwam of waarheen ik ga.
Maar als ik zelfzuchtig ben, luister niet naar me.
Wanneer gij een hoog, een nobel doel ziet, gebruik mij dan, al begrijp ik nog
niets, en let niet op mijn klagen, mijn wanhoop. Gebruik mij ondanks
mijzelf, wanneer het tot heil van de menschheid is.
Leven, ik vertrouw.

t
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DE HEEMHOEVE
DOOR

GRIETJE STOKVIS
I

OEN in den zomer van '24 mijn moeder en broertje ronddwaalden in de duinen van een onzer noordelijke eilanden en
als naar gewoonte 's morgens brood en groen aan de daar
rondloopende geitjes hadden gebracht, werd moeders aandacht
getrokken door een ingezonden stuk, voorkomende in de oude
courant, waarin het voedsel voor de geitjes was meegenomen. Dit stuk, geschreven door een onderwijzer uit Friesland, bevatte een aansporing tot het

HEEMHOEVE EN HEIHUT

doen van vacantiereisjes naar „de Heemhoeve" bij Epe (Gld.) om de mooie
omgeving daar te leeren kennen en om te genieten van de lieve manier, waarop
onderwijzers met hun kindergroepen daar worden ontvangen. Verder knoopte
de inzender hieraan vast eenige inlichtingen aangaande „de Heemhoeve" als
buitenverblijf van het Nederlandsch Jeugdleiders Instituut te Amsterdam,
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allen, die iets voelen voor de jeugd, spoorde hij aan den cursus voor jeugdleider (ster) te volgen, die door dit instituut mondeling of schriftelijk wordt
gegeven, met in aansluiting aan dezen laatsten een week van practisch werken
op „de Heemhoeve ".
Mijn moeder liet mij dit stuk lezen en omdat mijn wenschen en verlangens
juist dezen kant uitgingen vroeg ik nog nadere inlichtingen bij het N. J. I.
met dit gevolg, dat ik den winter 1924-I 9 25 een heel prettigen en leer
zamen schriftelijken cursus volgde, waarin ik, door de uitgebreide en vriendelijke manier, waarop de gedachtenwisseling plaats vond, een dieperen kijk
kreeg op het wezen van het kind op verschillende leeftijden, benevens raad en
aanwijzingen voor het jeugdwerk, welke mij ongetwijfeld tot veel nut zullen
zijn. En toen in den zomer daarop kwam het verblijf op „de Heemhoeve ".
Hoe ik me daarop ook verheugd had, nooit had ik kunnen denken, dat de
tien dagen, daar doorgebracht, zóó heerlijk zouden zijn.
De dag van vertrek, de i ode Augustus, was aangebroken. Op het perron van
het kleine stationnetje te Ernst stonden wij met ons vijven meisjes, met
bagage en fietsen, bijna allen nog vreemd aan elkaar. Wij werden afgehaald
door Reina; rustig, zwijgend reden wij achter haar aan. Maar reeds na eenige
dagen leek dit eerste kalme ritje over de hei al verre achter ons te liggen. Hoe
gauw waren wij als oude bekenden onder elkaar! Wat hadden wij op onze
latere tochten met juffrouw Lugt altijd veel te praten, te zingen en te lachen!
Daar zagen wij opeens op de groote, onafzienbare heide „de Heemhoeve"
voor ons liggen. Juffrouw Lugt kwam ons tegemoet en heette ons met de
reeds eerder aangekomenen hartelijk welkom. In de allergezelligste woonkamer dronken wij tezamen thee. Onder de groote veranda was de tafel al
gedekt voor het avondeten. Maar nauwelijks waren wij begonnen of een
hevig onweder barstte los en met vereende krachten werd alles naar binnen
verhuisd; een dikke kaars in een lange kandelaber werd midden op tafel gezet
en onder gezellige gesprekken werd de maaltijd binnen vervolgd. Alle stijfheid was voorgoed verdwenen en wij besloten onzen dag van aankomst met
een heerlijke wandeling over de hei, die na de onweersbui verrukkelijk was
opgefrischt.
Maar al te gauw gingen de dagen voorbij. Iederen morgen begonnen wij met
de huishoudelijke plichten: twee aan twee zorgden wij voor het ontbijt, het
ververschen der bloemen, 't theeschenken, 't afwasschen. Ieder maakte eigen
bed en waschtafel in orde.
Vang I I uur was de tijd voor de handenarbeidlessen; elk koos wat haar
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't meest aantrok. In de gezellige, volle modellenkast konden we naar hartelust uitzoeken en door de groote verscheidenheid was de keuze heusch niet
gemakkelijk. Maar hadden we eenmaal het ware werk te pakken
of liever,
had het ware werk ons eenmaal te pakken!
dan wisten wij vaak van geen
uitscheiden. Als dan om ruim i i uur de lichaamsoefeningen en spelen op
't speel -heitje begonnen scheidden wij maar noode van houtsnijplank, van
raffia en net of figuurzaagwerk. Om I 2 uur werd door twee meisjes de
tafel gedekt, als het weer het maar eenigszins toeliet werd elke maaltijd
buiten gebruikt -, de anderen dwaalden nog wat over de hei en door de
boschjes tot om half een de groote, Javaansche koeienbel ons bij elkaar riep.
Na het eten volgde een verplichte rusttijd; in en om het huis moest dan volmaakte stilte zijn, maar ieder was vrij tot 3 uur om werkelijk rust te nemen
of om wat bezigheid naar verkiezing te zoeken. Uit alle windstreken kwam
ons gezelschap dan weer op het huis aan en elk zocht zich in de zitkamer
een prettig plekje, waar zij met een handwerk bij zich, kon luisteren naar
wat een der onzen over haar eigen werk vertellen zou. Zoo hoorden we de
meest opgewekte verhalen van twee der meisjes, over de opleiding voor
K. (indexverzorging) en O. (pvoeding. Een ander vertelde „echt fijn" over
haar werkkring bij de blinde kinderen van de Prins Alexanderstichting. Ook
kregen we iets te hooren over de A. (rbeiders) J. (eugd) C. (entrale) en over
de kampen van den V. (rijzinnig) C. (hristelijke) J. (ongeren) B. (ond) .
Ondertusschen kwam dan de thee en was er gelegenheid veel te vragen over
de behandelde onderwerpen.
Na vieren maakten wij verschillende mooie of nuttige uitstapjes. Wij waren
per fiets op „De Dellen" achter Epe en naar het Kamp van Oldenbroek met
het schitterend uitzicht over de Veluwe. Wij bekeken het Mizrachi Kamp in
het Eper bosch, het inwendige van den molen te Ernst; de fabriek van Verbandstoffen van de firma Utermohlen ; de groote, interessante vischvijvers
van de Nederlandsche Heide Maatschappij. Genotvol was de botanische tocht
onder leiding van den Heer J. F. Vogel uit Apeldoorn. Een groot deel van
dag waren wij in het Wisselsche Veen, een hoogveenplek midden in de heide.
Wat een genot om dan op alles attent te worden gemaakt, wat anders voor
ons leeken onopgemerkt zou zijn gebleven. Onze verrukking steeg ten top
toen wij tot besluit van den dag nog langen tijd door den microscoop het
slootwater konden bekijken, dat de Heer V. uit Wissel had meegenomen.
Het was juist zooals een onzer vol enthousiasme in het dagboek schreef: „één
fleschje vol slootwater, één klein druppeltje onder den microscoop en een
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ongekende wereld van de kleinste onder de kleine levende wezens vertoonde
zich aan onze oogen."
Ja, op „de Heemhoeve" ligt ook een dagboek, waarin elk op zijn beurt eens
verslag uitbrengt over een lezing, een tocht, een picnic enz. enz. Overal
tusschen den tekst worden foto's geplakt en het geheel geeft een duidelijk
beeld van alles wat er op „de Heemhoeve" gebeurt.
Een van de laatste dagen hebben we gepicnict ; de bloeiende hei versierde het

BIJ DEN VISCHVIJ VER

meegenomen tafellaken en aan onze geïmproviseerde tafel lieten we het ons
uitstekend smaken.
Den laatsten avond hielden wij een afscheidsfuif. Juffrouw Lugt onthaalde
ons op ranja met koekjes; voor de overige lekkernijen zorgden wij onder
elkaar. Niemand mocht meer dan 25 cents besteden en ieder moest zijn
tractatie zoo aardig mogelijk opdienen. Wij gaven verschillende kleine voordrachtjes ten beste en waren afwisselend „débutante" of „publiek ". De serre
was feestelijk versierd met gekleurde lampions en dank zij het schitterende
weer konden wij den heelen avond op het terrasje zijn. Een van ons had een
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lang gedicht gemaakt, slaande op alles wat in die tien dagen op „de Heemhoeve'' was gebeurd. Wij werden allemaal eens in onze zwakke zijde aangetast en onder daverend gelach van het overige gezelschap aanvaardde ieder
zijn „lik uit de pan"!
De laatste ochtend was maar al te gauw aangebroken; alle plekjes rondom
„de Heemhoeve '', waar we zooveel prettige herinneringen aan hadden, werden
nog eens opgezocht. Toen kwam de laatste maaltijd onder de veranda en

DE PICNIC WORDT KLAARGEMAAKT

daarna moest er afscheid worden genomen. Noode verlieten wij elkaar en
onze heerlijke „Heemhoeve ". Juffrouw Lugt bracht ons naar het station en
weldra was ieder op weg naar eigen huis en haard.
Wij waren de eerste meisjesgroep geweest, die op „de Heemhoeve" samenkwam. Het lag in de bedoeling van het Nederlandsch Jeugdleiders Instituut
om voor ons het nuttige aan het aangename te verbinden; ons te laten zien,
ons te wijzen op wat de natuur te genieten geeft; ons practischen arbeid te
laten verrichten op huishoudelijk en ander gebied, arbeid, nuttig en noodig
voor al die jonge meisjes, die op H.B.S. en gymnasia daar maar al te zeer
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van verstoken blijven; ons te brengen in een kring van jeugdige menschen,
elk bezig op ander terrein en werkend onder verschillende levensomstandigheden. En ten slotte, lest best: een samenzijn in de vrije natuur, verre van
alle stadsrumoer, los van alle stads- conventie.
Ieder kan ik aanraden eens tien dagen op „de Heemhoeve" te gaan doorbrengen. Ik hoop dat er nog vele meisjesgroepen zullen volgen en ben overtuigd dat het voor velen onvergetelijke dagen zullen zijn evenals voor het
eerste, voor ons eerste clubje!
Hoorn, April I 9 2 6.
NASCHRIFT:
Van 9-I 9 Augustus a.s. bestaat er gelegenheid voor jonge meisjes aan een
cursus op „de Heemhoeve" deel te nemen.

BLADVULLING
HARMONICALIEDJE
Eert slootje vol kroos met wat wilgen erbij ...
En een vlonder, die voert naar de overzij ...
Een weiland met koeien aan d' anderen kant,
Een schaduw van schemering over het land ...
terwijl in de stilt'
Wat naglans van zonlicht
Het liedeke van een harmonica trilt ...
Eentonig zacht wijsje, dat triestigjes zeurt
Terwijl er de klaver zoo zalig-zoet geurt ...
Zoo wonder- weemoedig dat liedeke zingt ...
een klank, die verklinkt ...
een zuchtje
Een snikje
ELA FROWEIN-GRATAMA

^

MEISJE
DOOR

A. HENDRIKS -KAPPELHOFF

I
Meisje met coquette lokjes,
Meisje met je lange rokjes,
Met je prulletjes en strikjes
En je grootemenschenknikjes,
Met je kammetjes en lintjes
En je telkens nieuwe vrindjes,
Meisje, meisje wacht eens even
Ga zoo vlug niet door het leven!
Denk, jij met je damespasje
Voor maar veertien jaartjes was je
Nog zoo'n klein, zoo'n heerlijk ding,
Moeders eerste zuigeling!

II
Meiske met je frissche wangen,
Met je huid nog jong en zacht,
Denk niet, dat mijn moederzangen
Jou in 't keurslijf willen prangen,
Door mijn wijsheid uitgedacht!
'k Ben niet oud, en niet verwaten,
Meiske dat zoo heerlijk lacht,
'k Wil alleen wat met je praten,
'k Wil je een vriendschapskijkje laten
In dat, wat mij 't leven bracht.

III
Kind, ik wil in lichte zangen
Denken aan dien gouden tijd,
Toen ik jou pas had ontvangen,
Reine, gave heerlijkheid,
Mij alleen al door je komen
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'n Levenswonder werd gebracht,
Dieper dan de diepste droomen,
't Schoonste, dat God heeft bedacht.
Kind, ik wil in lichte woorden
Denken aan dien blijden tijd,
Toen je mij gansch toebehoorde,
Lieve, kleine heiligheid!
Toen jij was het levend wonder
Voor je vader en voor mij,
Alles van je leek bijzonder,
Ieder grapje maakte blij!
Toen ik al je kinderzorgen
Weerde als een schuttend schild,
Elk verlangen, hoe verborgen,
Door mijn liefde kon gestild;
Toen je m' alles toevertrouwde
Uit je kleine heiligdom,
Ik mijn oudste nog beschouwde
Als „rechtmatig eigendom"!
Nu die tijd is weggegleden,
Kind, weet ik zijn vreugde pas,
Nu dat heden is verleden,
Weet 'k, hoè schoon dat heden was.
Lees kind, dit dan in mijn zangen,
Liedjes van een gouden tijd:
„Leef niet altijd in verlangen,
Leef het heden toegewijd."

IV
0 in 't park, dat kleine laantje
Besloten tusschen lentegroen,
Dat was 't eerste vrije baantje,
Dat Moeder mij alléén liet doen.
Maar achter 't schild der boomenhagen
Daar wist mijn kleine hartje wel,
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Dat Moederoogen mij steeds zagen
En spiedden naar 't „grootmenschenspel".
Ik voelde wel een stil vermoeden,
Dat 'k maar in schijn mijn vrijheid schiep,
Dat Moeder toch mij bleef behoeden,
Haar pad getrouw naast 't mijne liep.
Zoo is 't met jou en mij ook, meisje!
We gaan niet steeds meer hand aan hand.
Maar .... maak je ook graag alléén 'n reisje,
Blijf voelen, kind, den hartenband!
V
Wat 'n bofje,
In ons hofje
Komt het fijne straatorkest!
En de kinders
Vlugge vlinders
Vinden dat maar opperbest!
Heel ons straatje
Lijkt een plaatje,
Vol van pret en rijk van kleur;
Met een snuitje
Als een bruidje
Staat mijn oudste aan de deur.
En zij lacht wat
En zij wacht wat
Al haar blijheid vindt 'n steun
In dien jongen,
Frischgezongen,
In dien muzikantendeun !

^ DE TREKPOT EN DE KOPJES
DOOR

H. BEHRNS
N de pronkkamer van een boerin stond op de latafel een groote
trekpot, met bloemen beschilderd en daar omheen waren vijf
Kleine kopjes geplaatst.
Eens op een nacht scheen de volle maan zoo helder naar binnen,
dat de kopjes er niet slapen konden.
.
„Wat is de trekpot prachtig verlicht", sprak een van hen, „ik heb die roos
nog nooit zoo mooi gezien."
„Het is geen roos", sprak een ander kopje, „het is een Japansche lelie."
„Jullie ziet beiden verkeerd ", riep een derde uit, „hoe is het mogelijk om een
groote paarse viool voor een roos en een lelie aan te zien!"
„Nu nog mooier", kraaide lachend een vierde stemmetje, „het maanlicht
fopt jullie allemaal. Ik zie den trekpot in de schaduw en die schaduw bedriegt niet. Ik zie dat het een prachtige gouden zonnebloem is."
„En ik zeg dan ", riep hard het vijfde kopje, „dat jullie alle vier het mis
hebt. Op den trekpot is een takje lelietjes van dalen geschilderd. Hoe kun
jullie toch alle zoo verkeerd zien!"
„Ik zie niet verkeerd, maar jullie vier hebt het mis", riepen alle kopjes dooreen. „Doe toch de oogen goed open."
En toen ontstond een hevig getwist wie gelijk had. De boerin werd er wakker
van en ging naar de latafel om te zien wat er gaande was.
Toen zij de reden van het gekibbel hoorde, begon zij hartelijk te lachen en
zeide : „o, jullie dwaze, kleine kopjes." Toen nam zij den trekpot in de hand
en draaide hem langzaam voor hen alle heen in 't rond. En toen zwegen alle
kopjes beschaamd.
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NAAR HET LICHTE LAND
DOOR

MARIE SCHMITZ

VI
(Vervolg)
Het was iets wonder- vreemds en maar matig-plezierigs geweest, dat eerste
opzitten, in den ligstoel, heelemaal gesteund door kussens.
Alles lijkt opeens anders zóó, had Nina, met een vaag lachje rondkijkend,
gezegd.
- Je ziet nu de wereld weer in haar ware gedaante, zuster! had Tony met
bij de gelegenheid behoorende plechtstatigheid verklaard.
'k Zal er eerst weer aan moeten wennen ...
't Had niet lang geduurd, want ze was gauw moe geweest.
Zeker erg blij toen je weer lag, hè? bromde dokter Brons, toen hij den
volgenden morgen kwam poolshoogte nemen.
Wel 'n beetje, bekende Nina, met een beducht hart.
Vandaag dus maar niet wéér probeeren?
Ja toch! .... kreet zij smeekend, verschrikt.
Hij trok dreigend zijn wenkbrauwen tot een streep.
Je wou de proefneming dus voortzetten ? Hm .... valt me mee.
Maar wat dacht u dan van me? lachte ze, opgelucht de twinkeling in
zijn oogen ziend.
Nou .... hm .... dat zèg ik maar niet, plaagde hij.
En langzamerhand zal 't toch ook wel beter gaan, zei ze in zacht vertrouwen.
Het ging beter, langzaam aan. Wonderlijk was 't . . Of je lichaam dat
gewone eenvoudig verleerd had en het nu opnieuw weer aanleeren moest.
Zoo zou 't met staan ook gaan, en met loopen, en veel moeilijker zou dat
allicht nog zijn ...
We zullen een loophekje voor je timmeren! plaagde Tony,
en dan
hou je loopoefeningen hier op den weg.
Was ik maar al zoo ver? verzuchtte Nina.
Maar dokter Brons had nog geen ja gezegd ...
Eerst 't éen en dan 't ander! gromde hij.
Je begint ook niet te lezen
vóor je de letters kent.
Soms werd 't Nina bang om 't hart. Hij vindt me zeker nog niet zoo erg
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goed, tobde ze. Hij durft 't nog niet aan. En wel werd haar verlangen aldoor
grooter, maar toch woelde daaronder weer opnieuw, en sterker nu, de angst,
dat 't niet gaan zou .... dat 't een teleurstelling zou worden .... 0, als
't toch eens weer opnieuw mis werd met haar heup .... als het eens nièt
genezen bleek .... In een slapeloozen nacht, zooals ze sinds maanden niet
meer gehad had, woelde ze om en om en probeerde 't zich voor te stellen
hoe 't zijn zou als het vonnis viel. Zou ze het kunnen dragen ? Ze tuurde
weg in het stille donker, met oogen wijd en zonder slaap. Eens had ze gezegd:
als het moest dan zou ze nog wachten .... Had ze dat waarlijk gemeend?
0, maar dan had ze niet beseft wat het beteekende. Nu, zoo dicht bij de
beslissing, kan ze het niet nag eens zeggen; 't was of ze zichzelf veroordeelde.
Den volgenden morgen, na een paar uurtjes lichten sluimer, toen 't al lang
dag was, voelde zij zich moe, van den slechten nacht en van het tobben.
- Wat scheelt er aan ? vroeg Moeder, terwijl ze rap en toch met zachte
vingers Nina's blonde haar borstelde. Zoo druk kon Moeder niet in haar
ochtendbezigheden zitten, of van haar „lieve schaapje" ontging haar toch
niets.
Niemendal hoor Moederke, zei Nina met een lachje. 'k Heb een
beetje lang wakker gelegen, dat 's alles ...
En Moeder's spoedig gewekte bezorgdheid was gauw weer gerustgesteld ook.
Het regende zoetjes dien dag, een Zaterdag, uit een lage, effen grijze lucht;
het van regen druipende groen stond roerloos in het stille druillicht. En naar
buiten ziend, in die troostelooze grijsheid, voelde Nina haar hart al zwaarder
worden. Alles was verdriet .... overal was verdriet .... buiten was 't net
als binnenin je .... Zou Ooit de zon nog schijnen ? ...
Ze had dezen morgen niet opgezeten. Rust maar liever, en bewaar het voor
vanmiddag, had Moeder geraden.
Nu, dadelijk na de koffie, had Moeder haar prettig voor het raam geïnstah
leerd, met Veel steunende kussens om haar heen, en boeken bij haar en een
paar rozen in een glas. En omdat het, door den regen, kil was binnen had
Moeder haar de zachte, lila, wollen sjaal, die Ans voor haar gebreid had,
om de schouders gelegd. Het regende nog altijd, een zijig zomerregentje; er
kwam nu bijna niemand voorbij. Nina zette zich zoo gemakkelijk mogelijk;
hierbinnen was 't nu wel genoeglijk, zoo met al deze prettige dingen om
haar heen .... het leek een ietsje minder troosteloos dan vanmorgen. Zij
trok een boek naar zich toe, en bladerde het open, maar droomerig tuurde
zij er over weg. Het was prettig het bij zich te hebben, er zoetjes in te bladeren,
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maar er in lezen wou ze toch eigenlijk nog niet .... Het was „De Vrouw in
het Woud", dat ze met haar verjaardag van Felix had gekregen, en telkens
weer had ze 't uitgesteld erin te lezen omdat zij wachten wilde tot hij zelf
hier zou zijn om haar voor te lezen, zooals hij had beloofd ...
Maar ze waren, nu twee Zaterdagen al, niet geweest, Otto en Felix. Het leek
héel lang geleden, sinds ze er, met haar verjaardag, waren ...
-- Ans en de jongens zullen wel niet komen vanmiddag ! gromde Tony, die
met haar ellebogen op de tafel en haar twee vuisten tegen de kin gedrukt,
met donkere, misnoegde oogen over een krant heentuurde. Is dat misselijk
weer!
--- Ga jij dan daar naartoe, ried Nina.
-- Och .... zuchtte Tony gemelijk. Dat gebagger door de modder is
ook zoo'n pretje niet.
Kom, zoo ver is 't niet, pleitte Nina. En dan met je regenjas en
stevige schoenen aan .... Je zult zoo landerig worden van een heelen middag
in huis hangen.
Bij Ans zit ik toch ook in huis! snibde Tony onredelijk.
Nina wou nog iets terugzeggen, maar zuchtend zweeg ze. Als Toon zoo
was, was er niets met haar te beginnen. En met een steekje van onrust bedacht ze, dat Toon den laatsten tijd eigenlijk altijd „zóo'' was.
Een oogenblik later smeet ze de couranten op een hoop en haar stoel wegduwend kondigde zij kortaf aan: Ik ga toch nog maar even. Géen
groet, en op een antwoord wachtte ze zelfs niet. Even daarna sloeg de voordeur. met een klap dicht en zag Nina Tony's donkere regenhoedje en haar
opgetrokken schouders boven de heg verdwijnen.
Het was nu stil binnen. Nina tuurde in haar boek neer en haar oogen gleden
werktuigelijk langs de regels. Maar met Moeder's binnenkomen was er opeens
weer leven, weer klank en beweging om haar heen en het voelde of er iets
zwaars van haar afviel.
Arm schatje .... hebben ze je nu maar heelemaal alleen gelaten! Moeder
komt aanstonds nog wel 'n uurtje bij je zitten hoor, maar eerst nog even die
paar dingetjes afstrijken .... en ik heb meteen ...
Och lieverd, maak 't je toch niet zoo moeilijk! Ik kan me toch best alleen
amuseeren .... Nina's hand streelde liefkoozend die van Moeder, en ze
merkte het verschil: zoo wit en zacht de hare, en die van Moeder bruinig en
een beetje ruw van 't werken. Wat zal 't heerlijk zijn, peinsde ze hardop,
als ik ook weer wat doen kan en u niet meer alles alleen ...
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Moeder streek lachend het bruine krulhaar uit haar warme gezicht.
- 't Heeft wat mij betreft geen haast hoor kind! Blijf jij nog maar lui, tot
't heelemaal goed met je is. Ik kan wel wachten .... en je moet je Moeder
niet zoo beklagen! . . . Zóó druk heeft ze 't niet ...
In hetzelfde oogenblik, als om haar woorden te logenstraffen, kwam een
sissend, klepperend geluid uit de keuken, een ketel water die driftig stond
over te koken .... en tegelijkertijd een lang- dóórrinkelend belletje, de bel
van de bovenbewoners. De Reederíj belt ! lachte Nina, de uitdrukking gebruikend, waartoe Tony, in een jolige bui, door den naam der nieuwe
huurders was geïnspireerd. En Moeder, met komischen schrik naar haar hoofd
grijpend, jammerde:
Waar moet ik nu het eerst heen?
Nina hoorde haar naar de keuken draven en toen in één vaart, rap als een
jongen, de trap opstormen. Die Moeder .... hoe vroolíjk was ze toch altijd,
en hoe sterk! Glimlachend keerde zij het gezicht naar het raam; een bleeke
schijn, als een licht dat van ver kwam aangegleden, vloeide over het natgeregende groen. En terwijl ze, in mijmering verloren, zoo wegtuurde, zag zij
hoe twee stille gestalten over de heg stonden te kijken en zij besefte, dat zij
daar al langer moesten hebben gestaan, maar dat het nu pas tot haar doordrong.
Felix en Otto! Nu waren ze er dan eindelijk weer eens!
Moeder, met een rood hoofd naar beneden gerend om open te doen, sloeg
haar handen ineen en schudde haar hoofd, dat haar krullen er van zwierden.
Waarom nu niet eens even
't Is altijd wat met jullie! foeterde ze.
een telegrammetje gestuurd ! Akelige jongens .
Maar de „akelige jongens" hadden voorloopig alleen oog voor Nina, 't was
voor de allereerste maal, dat zij haar zagen opzitten. Zij zetten zich op den
rand van haar ruststoel, ieder aan een kant, en staarden haar aan, of zij een
wondervreemde verschijning was, die zij voor 't eerst aanschouwden, en Nina
keek van den een naar den ander en knikte hen toe en glimlachte, zacht
blozend en zij voelde een groote, diepe blijdschap in zich zwellen, die haar
oogen vochtig maakte en haar lippen trillen deed.
- 't Is of jullie me nog nooit gezien hebt! lachte ze eindelijk.
Ik hèb je ook nog nooit gezien .... zóó, antwoordde Felix, en zijn stem
klonk heel zacht.
En mij ben je zoo weer ganschelijk nieuw, na je langdurigen horizontalen staat. Nieuw en bekoorlijk ! Otto sprak en gebaarde met zijn gewone
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luidruchtige malligheid, maar Nina zag de warme innigheid in zijn oogen
en het maakte haar blijer dan woorden konden doen.
Hoor 's, nu blijven jelui niet allebei om dat kind heenhangen en haar moe
maken! baasde Moeder. Een van jullie kan blijven om haar bezig te houden en de ander loopt even naar Ans om te zeggen, dat jullie er bent, en te
vragen of ze morgen komen eten, dan zijn we weer 's allemaal bij mekaar.
En dan zal ik een lijstje meegeven van een paar dingen die ik nog hebben
moet, en die Tony op den terugweg aan kan halen .... Wacht, ik zal ...
Zij zat al neergestreken op het puntje van een stoel en krabbelde wat op een
papiertje.
Otto boog met plechtigheid, zijn wenkbrauwen hoog opgetrokken.
Het zij aldus, genadige Vrouwe. Uw wil is ons wet.
En wiè moet er nou op
Toen oogde hij vragend van Moeder naar Nina.
boodschappen
doen?
en
wiè
de
passen,
't kind
Of laat „het kind" het
- Vecht dat zelf maar uit, lachte Moeder.
zeggen.
En als antwoord hield Nina het boek omhoog, haar oogen naar Felix heen.
— Felix zou me voorlezen. Ik heb er op gewacht.... Maar als hij nu liever....
Maar Otto sneed het af met een rappe handbeweging. Hij heeft niets
liever te willen 1 Vooruit man, aan je werk. Ik ga aan 't mijne. Het leven
is éen eindelooze taak, een last-van- plichten, die nooit van je schouders afrolt. Het zij zoo.
Samen keken zij hem na, Nina en Felix, toen hij fluitend het hek uit en den
weg op stapte, met breeden armzwaai nog een groet wuivend naar het raam.
Toen zaten zij een pooslang zoo tegenover elkaar, keken naar buiten en
spraken niet.
Heb je werkelijk met lezen op mij gewacht, Nina ? vroeg Felix eindelijk.
Ja, dat heb ik. Ik dacht, dat 't zooveel prettiger zou zijn om voorgelezen
te worden .... Vindt je 't erg, dat ik je zoo aan je woord hou?
Ik vind 't heerlijk, zei hij.
Hij had het boek al opgenomen, bladerde er in en las in stilte hier en daar.
En Nina, zijn half neergebogen gezicht beschouwend, zag dat er soms een
glans over gleed, die zachter dan een glimlach was.
Nu richtte hij het hoofd op en begon te lezen.
Weggeleund in haar kussens, de handen over elkaar, luisterde Nina naar het
zoete, stadige vloeien der zinnen. Felix' stem had een helderen, diepen klank,
en hij las langzaam, zonder groote stemverheffingen. Bijna effen klonk het,
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en Nina dacht, dat zoo ook water kabbelde, stil ruischend langs je heen.
Maar soms kwam er een lichter wiegeling in zijn stem, zooals toen hij las:
„Zij kan zich den dag niet bezinnen
„dat niet in haar heeft geleefd
„het vreugde-klare beminnen
„van het rythme dat danst en zweeft,
„van den zoeten toover der maten
„en den stroomenden woordendans .... ,,
en het was of er plotseling zonlicht viel over alle dingen en een glimlach
opende haar mond.
Verder las hij; soms trilde het even in zijn stem, zooals de stem trilt van wie
heel blij, van wie ontroerd -van-blijdschap is, toen hij die brandende woorden
las over de groote vreugden van Schoonheid, Liefde en Vriendschap, over de
bevende vervoering in het jongemeisjeshart om haar idealen en haar vereeringen. Dan vloeiden de woorden wat sneller, als gestuwd door die ontroering, maar soms sprak hij trager en effener weer, met een zachten nadruk,
of hij diep in haar aandacht dringen wilde.
Roerloos luisterde Nina, haar blik niet weg van het gezicht tegenover haar,
dat veranderd leek in een vreemde lichte bezieling. Een warmte gloeide in
haar hoofd en haar oogleden voelden zwaar. Nu en dan kwam Moeder
binnen ; zij liep op haar teenen en maakte nergens leven mee. Eens bleef zij
een oogenblik staan luisteren en haar oogen dwaalden naar buiten. Dan
zuchtte zij eens en sloop weer op voorzichtige voeten de kamer uit.
Maar de lichte vreugde -rythmen waren voorbij ; donker trilde het in de nu
snellere stem:
„Ik zag haar jagen door de kronkels
„van het onzalige woud
„waar zwammen als booze karbonkels
„glinsteren tusschen het hout;
„waar de lucht uit de persende longen
„opklaagt, een adem van smart,
„waar de trekken zich harden, gewrongen,
„de oogen staren, benard.
„Ik hoorde de takken breken
„onder haar jagenden voet
„en hoorde haar stootend spreken
„als een mensch in pijnen doet."
-
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De tijd gleed voorbij, maar zij bemerkte het niet. Als een diep -ruischende
stroom, een zang van ontroering, als orgelende muziek, waarbij haar hart
zwaarder klopte, golfden de woorden langs haar. Neen, niet langs haar; 't
was of de stroom door haar ziel ging, of zij er in onderdook, zooals men
duikt in water.
Felix had het boek gesloten. Hij zette zijn bril af en wischte de glazen
schoon; zijn oogen, vreemd van blik nu, zoo bloot, tuurden droomend weg.
Lang was het stil ; het leek ook heelemaal niet noodig om een woord te
zeggen.
En toch voelde Nina iets in zich opkruipen, iets dat gezegd wilde worden;
zij ademde diep en voelde het trillen in haar keel:
Wat is alles .... ik bedoel, je eigen leven .... en wat je moeilijk vindt
of prettig .... wat lijkt 't opeens klein .... onbeduidend .... naast dit .. .
Ja .... peinsde Felix. Maar je mag toch niet de gewone menschelijke
gedachten en gevoelens hierom minachten.
0 nee .... maar waar je zelf blij mee bent .... of bedroefd, dat is toch
zooveel.... onbelangrijker, dan vervuld te zijn van zooiets groots.
Ik weet 't niet .... misschien. Maar ik geloof eerder dat onze gedachten
zoo klein zijn, omdat ze alleen maar onszelf betreffen .... en dat dit zoo
groot is, omdat het van iemand is, die .... om alle menschen denkt en
lijdt....
Nina knikte sprakeloos. Hoe stralend waren nu zijn oogen en hoe zacht zijn
mond! Hij hield het hoofd even- achterover gebogen en het was of zijn gezicht een licht opving. En weer, als een tijdlang geleden, een van die eerste
keeren dat Felix hier kwam, zag Nina, als in een plotselingen flits, hij had
het gezicht van een dichter, Felix was een dichter I .... Een vreugdgevoel
borrelde zoo sterk en warm in haar op, dat zij er zacht van blozen
ging. Zij voelde den gloed in haar wangen en keerde haar gezicht naar
het raam.
Naar buiten kijkend was 't haar of ze uit een andere wereld kwam. En het
was over de stille zomerwereld ook werkelijk veranderd; het regende niet
meer en de grijze lucht was zoo ijl en dun geworden, dat het blauw er al
doorheen leek te gaan breken. Als een stille blijdschap lag het licht over alle
dingen.
Weet je, praatte Felix zacht voor zich heen, en vanzelf keerde haar ge
zich weer naar het zijne, er is natuurlijk geen sprake van dat je een-zicht
greintje meer kunstenaar wordt door vervuld te zijn van iets groots, iets
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edels .... Maar het is ook waar, dat je nooit een groot kunstenaar wordt,
wanneer je klein, of verachtelijk bent als mensch.
Nina antwoordde niet, zij hield bijna den adem in. Het klonk zoo wonderlijk-ernstig, plechtig haast .... en het klonk, of hij het niet zoo maar zei,
in 't algemeen, maar of hij er iets bizonders mee bedoelde. Gespannen wachtte
zij, of hij nog meer zou zeggen.
Maar het geeft je niets of je al graag .... het groote zou willen .... en
het mooie .... wanneer je zelf maar klein en leelijk bent. Je kunt jezelf nu
eenmaal niet veranderen ...
Er trok een schaduw over zijn oogen. en zijn mond boog omlaag.
Nee, veranderen kunnen we ons niet .... fluisterde Nina, en het kon
haar heelemaal niet schelen, dat haar stem zoo beefde, maar ik geloof ...
ik denk dat iemand, die echt verlangt naar het mooie, het groote .... zelf
toch nooit heelemaal klein en leelijk zijn kan ...
Denk je? lachte hij zachtjes. Maar verlangen alleen is niet veel!
Ach, dat ze nu iets zeggen kon .... iets om hem te helpen, iets om hem te
doen gevoelen, dat ze hem begreep, om hem te zeggen, dat ze hem niet klein
vond! Maar er was niets .... Verdrietig zweeg ze.
Waarom zeg ik dat nu allemaal ? .... Zijn gezicht vertrok verlegen.
Gek; ik weet zelf niet hoe 't zoo komt .... Want ik heb er nog nooit
met iemand .... nooit iemand een woord over gezegd. Otto ook niet ... .
Je moet er Otto ook niets van vertellen .... maar .... ik vind 't toch wel
prettig om 't jou te zeggen .... Hij hakkelde als een schooljongen, hij die
anders zoo rustig en gemakkelijk sprak, en heel jongensachtig zag hij er nu
ook uit in zijn verlegenheid. Gespannen, met bonzend hart, zag Nina hem
aan en wachtte. Zacht eindigde hij:
Ik heb ook wel .... verzen geschreven ...
Dat wist ik wel! barstte Nina uit, en het klonk als een gedempte juichkreet.
Hoe wist je dat ? Hoe kon je dat weten'. Nina
Zij schrok er nu zelf van ; toch lachte zij nog. Haar oogen blonken.
Ik had 't aan je gezien .... een heelen tijd geleden al .... En daarnet
ook weer, voor je nog een woord gezegd had ... .
Nog even zag hij haar verbijsterd aan. Toen barstte hij in een schater uit.
-- Och, och! Een mensch is toch een armzalige stumper! Wat hij 't
diepst in zich verbergen wil, dat staat hem op zijn voorhoofd geschreven!
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Maar niet iedereen leest 't eraf .... dacht Nina, maar ze zei het niet, want
waarom had zij 't juist wel gelezen? . .
Felix .... ik wou dat je er bij je had en me voorlas.
Hij was nu weer beheerscht en gewoon, nu hij het verteld had, een beetje
gereserveerd bijna, of hij er half spijt van had.
Dat zou ik toch niet doen, na dit, zei hij, zijn hand op het boek.
Later dan?
Misschien .... ik weet 't nog niet ..
Felix, vroeg zij zacht,
Heb je nu spijt dat je 't mij verteld hebt?
Hun oogen keken recht in elkaar.
Eigenlijk wel 'n beetje .... Maar als ik je aankijk toch weer niet.
Dus dan mag ik ze ook wel lezen, zei ze gevat. -- Ik wel!
Goed dan. Jij wel, gaf hij zachtjes toe.
Zal je ze dan den volgenden keer meebrengen? En me voorlezen, als we
alleen zijn?
Nee ! Voorlezen doe ik ze niet! Ik zal ze wel voor je meebrengen, dan
lees je ze maar als ik er niet bij ben. Of misschien stuur ik ze je wel . .
Dat is goed, zei ze alleen.
Zij legde de handen over elkaar en leunde zwaarder in de kussens terug. Moe
voelde haar lichaam, als na een groote inspanning, maar in haar was een
lichtheid, zoo dansend-blij en heerlijk, dat zij wel had willen zingen, dat het
leek of zij nu zoo wel op veerende voeten weg kon loopen.
Felix bladerde zwijgend in een boek. Zij spraken niet meer.
Juist toen het dun geworden wolkengrijs vaneen scheurde en opeens de warme
zonneglans breed over alles uitvloeide, zag zij Tony en Otto den voortuin
inkomen. Otto hield met een zwaai en een buiging het hekje voor zijn zuster
open, en zij, ingaand op het grapje, liep hem met in den nek geworpen
hoofd en smadelijk gekrulde bovenlip voorbij.
Het was een andere Tony, dan die daarstraks zonder groet en met een gezicht als een onweerswolk, was weggegaan. Zij begroette Felix met een
kameraadschappelijken slag op zijn schouder, stalde met marktventstersdrukte de meegebrachte boodschappen op de tafel uit en dwong Moeder, die
met allebei haar handen vol, zich niet verweren kon, om een groot stuk
sucade, dat ze niet lustte, op te eten.
Kauw, ongelukkige! Je leven is er mee gemoeid! beval ze.
Nou slik ken ! Ik zal je neus wel dichthouen ..... Zoo!
Nina zag het aan, glimlachend en toch beklemd. Als Tony zoo was, zoo
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dol-opgewonden en met die wilde flikkering in haar oogen, dan beangstte
dat haar bijna nog meer dan haar somberheid. Schroefde zij zich nu maar
op tot deze uitbundigheid, misschien om haar verdriet te vergeten? Of was
zij nu maar zwartgallig en zag zij duisternis waar die niet was ? In elk geval
werkte het aanstekelijk, Otto was , ook al zoo baldadig, en Moeder zoo
jolig .... en Felix had behendig en ongemerkt het koekje van Moeders
schoteltje gekaapt en opgepeuzeld, en nu ze het wou opeten om dien naren
sucadesmaak kwijt te raken, maar niets vond, schaterden zij allen om haar
komisch- verbijsterd gezicht.
Maar het leek Nina, of het alles ver van haar weg gebeurde, of zijzelf, alleen
en onbereikbaar zat geborgen . in een wereld van stille, lichte gelukzaligheid.
En zij kon niet anders doen dan maar zitten en luisteren en droomend voor
zich heen turen en voelen hoe licht 't was, om haar en in haar, of 't in haar
zong, al kwam er geen klank over haar lippen.
Zoo gleden de uren van dien dag en van den gezellig-roezemoezigen Zondag
voorbij en het leek of ze haar niet beroerden. Zij sprak weinig; liefst zat ze
maar stil met zoet Jantje naast zich, zijn klein pootje in haar hand; dan lag
er een nauw - merkbaar glimlachje om haar mond en haar oogen, groot en
stralend, gingen van den een naar den ander.
En toen de nieuwe week begonnen was wachtte ze op wat nu komen kon,
de verzen, die hij haar beloofd had. 't Kon ook zijn, dat hij ze meebracht,
maar hij had ook gezegd „misschien stuur ik ze je wel .... " Maar zij wachtte
zonder haast of ongeduld, aldoor in dat stil - lichte gevoel van zekerheid en
blijdschap. Uren kon ze droomend wegstaren in de wisselende wolkenluchten
en de vogels nàturen, die heen en weer vlogen tusschen het groen, of de
kapellen, die boven de rozen fladderden. Zoo fladderden ook haar gedachten,
licht en teer, strijkend van ding langs ding .... En nooit wanneer zij zichzelf weer in haar kussens terugvond wist ze nog waarheen ' haar gedachten
hadden gedwaald. Zij wist alleen, dat het eindeloos stil en heerlijk was. En
wanneer telkens weer de post voorbij ging en niet bracht waarop zij wachtte,
dan bedroefde noch verontrustte haar dat. Wie gelooven haasten niet .... Zij
dacht aan dit Bijbelwoord; wonderlijk -plotseling was 't haar ingevallen. En
zij dacht, dat zij nog nooit de beteekenis ervan zoo goed begrepen had. Want
waarom zou je haasten of ongeduldig zijn als je zoo gelukkig was, zoo stil,
zoo eindeloos gelukkig ...
(Wordt voortgezet)
.
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TINE DE LIEFDE
Nog diep in 't donzen dek gedoken,
En mijn oogen half geloken,
Zie ik mijn gebloemd gordijn,
Hel -vlammend in den zonneschijn.
Rozen rood en tulpen geel,
Violen van diep-blauw fluweel,
Van alles bloeit op mijn gordijn:
Een bloemenveld in zonneschijn.
'k Hoor de vogels jublend fluiten,
'k Weet daar staat de zomer buiten,
Die wil met verrukte zinnen
Bij mij binnen! Bij mij binnen!
Steekt daarom met forsche hand
Mijn gordijn in zonnebrand.
De wind, die trommelt op de ruiten!
Ja, ik kom, ik kom naar buiten,
'k Gooi de deuren wijd, wijd open!
'k Laat mij door den morgen doopen !
Jublend klinkt de zonnelach!
Dank, o, dank! voor dezen dag!

^
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C. M. VAN HILLS GAERTHé.
„GOUDEN DRADEN ", VERZEN VAN ELA FROWEINGRATAMA (J. PLOEGSMA, ZEIST i 92 6) .1)

Ik kreeg dit boekje ter bespreking in Droom en Daad en hoewel het niet voor
jonge menschen geschreven is, wil ik graag uw aandacht er op vestigen,
omdat er onder u zullen zijn, die hun eigen gevoelens in deze verzen zullen
terugvinden en omdat ze, wanneer ze 't boek in hun bezit hebben, zeker bij
elk herlezen een vondst zullen doen.
Er is een aardig versje van Aart van der Leeuw, geschreven bij het . herlezen
van een boek:
Zijt gij zoo rijk geworden, boek,
Of denk en voel ikzelve dieper,
Droegt gij den schat reeds, dien ik zoek,
Was ik de meerdre, zeg, wie sliep er?
En dit is de rijkdom van een boek in eigen bezit, dat we bij een herlezen
telken male iets meer van den schat, dien het besloten houdt, ontdekken.
Dit verzenbundeltje heeft de schrijfster opgedragen aan de nagedachtenis van
haar vader. Men leest in vele dezer verzen den weemoed om wat heenging,
om wat onherroepelijk achter haar ligt, een smartelijk terugdenken aan wat
eens een verheugenis in haar leven was:
'k Zou zooveel nog willen weten
En van vroeger willen vragen ...
Wat de jaren doen vergeten
Moet ik nu als leegte dragen ...
en dat blijft een van de wonderen van het
Maar uit verdriet en gemis
is in haar ziel iets opgebloeid:
leven
Alle lieve, oude dingen
Weeg ik nu met and're maten.
1 ) Aan den uitgever een woord van hulde, dat hij dit mooi uitgevoerde boekje niet ontsierd heeft met
een „ter recensie "- stempel.
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De gebondenheid aan die haar lief zijn, aan wat haar lief is, aan wat haar
ontroert en ontzet in het ondoorgrondelijk leven bracht haar tot den titel:
„'t Zijn teere, gouden draden, kind." ... .
Met open oogen en een ontvankelijk hart heeft de schrijfster door de wereld
geloopen; in deze verzen spreekt zij van de lichte en de sterke vreugden, die
zij in 't voortgaan vond; van een „Lentedag" schrijft ze:
Daar ruischt iets in den regen ...
Daar groent iets in het gras ...
Daar droomt iets langs de wegen
Dat ik vergeten was
In 't sappig boereweitje
Malsch-groen en versch gespreid,
Drinkt 't schuwe, kleine geitje
De melk der groote geit ... .
En uit „Storm", het aan vorm en inhoud zooveel sterkere vers dan „O, zee"
dat er vooraf gaat:
De loeiende, laaiende stormreus doorscheurt
Den nacht met zijn kreten van wee
En geeselend grijpt hij de golven en sleurt
Het schuim en de schelpen uit zee ...
En ook is dit bundeltje met al z'n zoeken en trachten, z'n twijfelen en vinden
de belijdenis van een menschenziel, die in wat uitgezegd en verzwegen wordt,
speurt naar de diepere levensmotieven, die op eigen stille wijze zoekt naar een
juisten weg door dit moeilijke leven, waarvan zij dit schrijft:
Leven
is geluk ontvangen
En ontberen ...
't Is vergeven .... schoon verlangen .
Fel begeeren ...
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Leven is ook bij het scheiden
Rechtop gaan ... .
't Is
van smart'iijk leed belijden
't Doel verstaan ...
't Is
aan and'ren goedheid geven
Van begrijpen ...
En door deernis' drang gedreven
Verder ripen ... .
't Is .... de handen saam gevouwen
Alles derven ... .
En in sprakeloos vertrouwen
Leeren sterven.

INHOUD: Tine Cool: Het tuintje in Juni. - L. van Straaten-Bouberg Wilson:
Verzen. - N. Posthumes Meyjes: Durer. - Jo Smits: Domheid. - Grietje
Stokvis: De Heemhoeve. - A. Hendriks -Kappelhoff: Meisje. - H. Behrns: De
trekpot en de kopjes. - M a r i e S c h m i t z: Naar het lichte land.
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Ing. / o.g5 -- In band! r.q:5 . — In keurband f 1.95
- Jong Meisjesleven.
Onderhoudend en heel geestig geschreven."
Het is een echt prettig boek, dat dery lust tot kampeeren bij velen zal
opwekken."
leizen en Trekken.

VERSCHENEN BIJ DE WERELDBIBLIOTHEEK

E. HEIMANS
^- UIT DE NATUUR ELOEMLEZTh O . UIT ZIJN WERKEN, VERZAMELD DOOR H. E. HEIMANS.- GEÏLLUSTREERD.

IN BAND f 1.70
„En het -werk van wijlen E. Heimans is 't waard, n.e hem te blijven leven
en zijn naam levend te houden. als liefdevol en kundig vriend der_natuur,die
de gave bezat, op aangename en toch degelijke wijze zijn natuurkennis en
natuurindrukken aan anderen mede te deelen." De Avondpost.
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DROOM EN DAAD

Redactie: C. M. VAN. HILLE-GAERTHE. Verschijnt maandelijks: de Juli- en
Augustus- nummers worden vereenigd tot één Zomernummer
Iedere maand een
fraaie bijlage.

VOORRECHTEN VOOR DE INGETEEKENDEN OP „DROOM EN DAAD" 1926
I. Korting van f 2.50 bij een boekaankoop 'van f 7.50 of meer naar vrije keuze uit
volledigen catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der „W.B.Vereeniging''.
2. Recht op het lidmaatschap der „W•B.-Vereeniging" tegen een contributie - van
f 2.- per jaar (in plaats van f i o. ) waardoor o.a. de volgende voorrechten
verkregen worden:
a. Een ex. der Hoofdpremie in bijzonder fraaie uitvoering ter waarde van ca. f 3.
kosteloos en franco thuis;
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. 5 o werken ter waarde van f Y . o 5 tot
f 2.10 franco thuis;
C. Een extra reductiebon ter waarde van f 2.5 o, geldig bij een boekaankoop van
f 7.50 of meer naar vrije keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek;
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws der W.13.:
e. Deelneming aan het \Vinterwerk in plaatsen, waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten)
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond:
f. Eén of meerdere mappen kunstprentkaarten voor. den prijs van f 0.50 (niet leden
f 0.95) . Leden in plaatsen, . waar geen , afdeeling gevestigd is, ontvangen één
mappe kosteloos. .
3. Korting op het volks - universitair maandblad ,,Wil en Weg ", f 6.- inplaats
.
van f 8.5o.
4. Op aanvraag toezending van ons „Boekennjeuws" tegen vergoeding van t 5 cent
voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten: der '„ W.B.-Vereeniging".
5. Korting op den prijs onzer „Winterboeken ".
.
6. Korting van 50 pCt. op de premie- keuruitgave van -het proza en dc gedichten van
Prosper van Langendonck en - van 4, PCt. op: - El. Knuttel- Fabius: Onder de Korenmaat (gewone prijs Ing. f i . g 5, in Keurb. f 2.95).
7. Kortingen op diverse „Woordenboeken der \V.13.'. (waarde f 9.25 voor f 5. ).
8. Korting van 5 o pCt. op den Wereldbibliotheek - Kalender (voor f 0.75 inplaats
van f 1.50). Voor 1927 nieuw ontwerp.
g. Korting van 20 pCt. op de prijzen onzer „ísografieën van Meurs" (gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a f o. 6 o) .
i o. Korting van i 5 pCt. op de lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
,,Jacob van Campen".
-

LE VERIN GS-VOORWAARDEN
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts f 6.- (voor ahonnë's op een onzer
andere uitgaven f 4.5 0) .Voor ,bukten Amsterdam met f 0.25 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië resp., f 750 en f 5.75.
Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in halfjaarlijksche of driemaandelijksche termijnen gaarne toegestaan. Losse
nummers per stuk f 0.75. Losse banden voor alle jaargangen f o.8 5 per stuk.
PREM IE OP HET AANBRENGEN VAN NIEUWE ABONNE'S
Elke abonne, die ons een nieuw abonnement aanbrengt, ontvangt als premie een boek
naar eigen keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek, ter waarde-werk
van f i. .
BRIEFWISSELING EN BETALINGEN
Brieven enz. voor Directie, Redactie en Administratie zonder toevoeging van persoonsnamen: Postbus 6 Sloterdijk - Postr. 1677 - Girokantoor Gemeente Amsterdam M 1357.

CHILLON
DOOR

C. M. VAN HILLS-GAERTHÉ
NLANGS las ik in een verslag over de nieuwe stroomingen in
•
e het gevangeniswezen, die toegepast werden in de Rotterdamsche gevangenis o.a.: „De directeur van de gevangenis liet door
• een der gevangenen schaakstukken draaien uit eenvoudig hout
• . en het resultaat is, dat in de gevangenis alhier thans met enkele
gedetineerden bij tijd en wijle wordt geschaakt .... Voorts werd aan sommige gevangenen vergunning verleend zich in den niet voor den arbeid

HET KASTEEL CHILLON

bestemden tijd onledig te houden met huisvlijt, als houtsnijden en netten breien. Een hield zich onledig met cartonnage en toonde voorts een zekere
gave voor boetseeren .... Het bezoek heeft en had ook vroeger te Rotterdam
reeds plaats in gewone, daarvoor geschikte kamers . . Aan enkele gedeti-
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neerden, die hun verlangen daartoe te kennen gaven en overigens daarvoor
in de termen vallen, werd een aquarium in de cel gegeven .... De vereeniging
van aquaria- en terrariahouders was zoo vriendelijk een abonnement op haar
tijdschrift beschikbaar te stellen .... Door de zorg van het Genootschap

GEVANGENIS VAN BONIVARD

(tot zedelijke verbetering der gevangenen) kwam het gevangenisbestuur in
het bezit van een groot aantal legkaarten, pl.m. 6o puzzles en dergelijke .... "
En ineens zag ik weer de onderaardsche verschrikkelijke gevangenis van het
kasteel Chillon, dat in een der bekoorlijkste hoekjes van het meer van Genève
ligt.
Een afbeelding hebt ge er licht allen van gezien en velen van u hebben misschien op school Byron's gedicht: „The prisoner of Chillon" (de gevangene
van Chillon) gelezen:
My hair is grey, but not with years,
Nor grew it white
In a single night .... "
( Mijn haar is grijs, maar niet (geworden) door de jaren, ook is het niet in
één enkelen nacht wit geworden) .

CHILLON
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Deze gevangene was Bonivard 0493-1570) prior van St. Victor te
Genève. Hij werd in 1530 gevangen genomen, omdat hij protesteerde tegen
de misbruiken in de Roomsche kerken en omdat hij partij getrokken had voor
het opstandige volk in de dalen van Léman, dat toen onderhoorig was aan
de prinsen van Savoye. Ofschoon reizend met een vrijgeleide, werd Bonivard
slachtoffer van een complot uitgeleverd aan den Hertog van Savoye,
die hem te Chillon gevangen zette.
In de eerste jaren genoot hij daar een betrekkelijke vrijheid, de kapitein van
het kasteel, Antoine de Beaufort, dezelfde, die z' n gevangenschap bewerkt
had, gaf hem een kamer in de pabijheid van de zijne en hoewel zij op velerlei
gebied tegenstanders waren, bespraken ze samen gaarne de groote gebeurtenissen van hun tijd.
In die kamer van Chillon met de hooge vensterbanken en de open ramen
naar het zonnige, blauwe meer, omkranst door de witgetopte bergen, moet
het zelfs in gevangenschap goed zijn geweest te praten over wat belangrijk
was en de winteravonden bij de houtvuren onder de groote schouw, waarin
de boomstammen in hun geheel gebrand werden, deden zeker veel ontbering
vergeten. Maar in i 532, nadat de Hertog van Savoye, Charles III, Chillon
bezocht had, verloor Bonivard de betrekkelijke vrijheid, die hij in het kasteel
had mogen behouden en hij werd naar de onderaardsche kelders gevoerd.
Oorspronkelijk dienden die kelders voor wapenbergplaats, in tijden van oorlog
vonden vrouwen en kinderen daar een schuilplaats. Door de zeer smalle
openingen in den muur werd de burcht wel tegen aanvallen van den kant
van 't meer verdedigd.
Want Chillon is gebouwd op een rotsachtig eilandje, dat eenige meters van de
kust verwijderd ligt, de weg tusschen de kust en den voet der steile bergen is
smal, zoodat in oude tijden de bewoners van Chillon onbeperkt meester
waren van den weg, die liep van Italië naar Zwitserland, den weg, waarlangs
de kooplieden en de pelgrims gingen.
Lang voor het kasteel gebouwd werd heeft op dit rotseilandje (derde of
vierde eeuw) waarschijnlijk een kapelletje gestaan; een verweerd, heel primi~
tief steenen altaar, dat in de vorige eeuw bij het doorbreken van een muur
gevonden is, is nog een overblijfsel uit dien tijd.
De rots, waarop later het kasteel gebouwd werd, bleef zooals zij was, ongelijk
en ruw; ook later, toen de kelders met het overwelfde zuilendak als gevangenis werden gebruikt, bleven de steenen onveranderd; een smal rotsblok uitstekend boven de andere, was immers een uitgezochte peluw voor een
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gevangene
meer behoefde hij niet; de zeden waren hard voor wie geen
meester was.
De voeten van eeuwen hebben den vloer aan den voorkant van dit somber
verblijf wel uitgesleten, de langwerpige spleten in den dikken muur zijn nu,

SMALLE GANG DIE TOEGANG GEEFT TOT
DE TOREN MET SCHIETGATEN

om meer licht te verkrijgen, wat verbreed, maar verder is er niets veranderd
en we behoeven niet over een krachtige verbeelding te beschikken, om huive~
rend te weten, hoe onmenschelijk hier geleden is.
,,There are seven pillars of Gothic mould
In Chillon's dungeons deep and old .... "
(Er zijn zeven Gothische zuilen in Chillon's diepe, oude kerkers) .
Zes jaar heeft Bonivard doorgebracht in deze gevangenis; gedurende vier
jaar is hij vastgeklonken geweest aan den vijfden pilaar.
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„Hij was een geleerd man, vroolijk, levendig, geestig, hij bezat veel persoon lijken moed." Zijn misdaad was, dat hij met woord en daad gestreden heeft
voor de zaak, die hem heilig was.
Byron heeft- in z'n beroemd geworden gedicht het leed van dezen gevangene

EERTIJDS VERTREK VAN DE HERTOGIN,
LATER MARTELKAMER, AAN DE PAAL
WERD DE VEROORDEELDE GEBONDEN
TERWIJL ZIJN VOETEN WERDEN GEBRAND

uitgeklaagd, maar Bonivard zelf heeft behalve het feit van z'n gevangen neming geen woord over deze vreeselijke jaren nagelaten.
„Hij was een dier getrouwe, ootmoedige mannen uit de zestiende eeuw, die
in den grooten strijd voor hun geloof, opgeheven door het werk, dat ze
volvoerden, er niet aan dachten te spreken over hun beproevingen of hun
persoonlijk lijden."
De gruwelen in de kerkers van Chillon waren vele; nog ziet men het kleine,

198

C. M. VAN HILLE-GAERTHE

stikdonkere vertrek, waarin sommige gevangenen werden gesloten ; tastend
gingen zij langs de muren tot ze een smalle, steenen trap vonden .... twee,

RIDDERZAAL

drie treden gingen omlaag .... dan was er een niets, een ledig en daaronder,
peilloos diep, het meer.
Byron laat Bonivard zeggen:
,,With spiders I had friendship made,
had seen the mice by moonlight play .... "
(Met spinnen had ik vriendschap gesloten, de muizen had ik zien spelen in
het maanlicht) .
Maar de spinnen en muizen, die iets van -verlichting in z'n leven brachten,
waren hem zeker niet, als het aquarium in Rotterdam, door het bestuur van
de gevangenis toebedeeld.
Boven ligt de gerechtszaal, waarvan een smalle, steenen trap recht de gevangenis invoert, daar liggen de vertrekken van den hertog en hertogin, de groote
ridderzaal, de eetzaal, die alle uitzien op het heerlijke meer. Het is alles ge
er is met zorg gerestaureerd, ook zijn weer veel-blevnzoashtw
mooie, oude meubels in de vertrekken gebracht; chronologisch is het met
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die meubileering niet heelemaal in orde, maar al dat solide, oude tin en koper,
de zware, eikenhouten en ingelegde meubels geven een sfeer van gezelligheid
aan die groote vertrekken. Men leeft er weer in den droom van het verleden,
nu de hooggerugde stoelen klaar staan om de machtige, sterke edelen van

GEDEELTE VAN DEN DUIZENDJARIGEN
ROZENSTRUIK

vroeger eeuwen te ontvangen, men heeft even een visioen van de jonge ridder
gezeten in de hooge vensternis zich buigt naar den meerkant,-vrouw,die
waar de glanzende bark komt aanzeilen .. . ze hoort wat getokkel, een
guitaar, een lied, waarvan ze de woorden vermoedt ... .
Aan de lange tafel, waar het damspel kunstig is ingelegd, spelen de oudere
heeren hun partij en de kindertjes zijn gebannen naar den anderen kant van
de tafel, waar het ingelegde Mühlespel altijd klaar staat voor wie spelen wil.
Op het buffet staan de tinnen drinkkannen gereed voor de dorstige
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monden en prachtig blinken nu nog in de keuken de groote, koperen potten,
onder de schouw, de pots au feu staan er op hun eigenwijze beentjes als
schildwachten bij te kijken en hebben zeker in vroeger jaren een heel kasteel
vol gasten van geurige koffie of warm bier voorzien.
Er hing een echt rookerig keukengeurtje in dat groote vertrek en op de
schouwplaat smeulde een houtskoolvuurtje waarboven nu nog de portier z'n
spek en rookvleesch hoog in den schoorsteen rookte.
En in den binnenhof bloeit nu met al z'n geurende bloemen de duizendjarige
rozenstruik. Hij is gestut en waar z'n oude stam gescheurd is, is hij verbonden
als een verzorgde zieke. Duizend jaar heeft hij gebloeid op de plaats, waar
de manschappen zich verzamelden tot den strijd., waar de ridders en edelvrouwen uitreden, waar zij bijeenkwamen om af te dalen naar' de weelderige
booten, dien hen zouden voeren over het zonnige, blauwe water van het
groote meer, boven al het leed en de ellende, die geleden wer.d in de donkere
kerkers.
Nooit zag ik een oud kasteel, waar de herinneringen aan wreedheid en lieflijkheid zoo schrijnend dicht naast elkaar liggen.

BARK OP HET MEER

^

VREDE
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FINE HORSTING-BOERMA
Hoe heilzaam is het Vader, weer
eens in Uw huis te toeven.
Ik vind terug elk oud, lief ding,
Dat trouw mij zijn herinnering
Toeademt, als een bloem haar geur .
Maar 'k zie het al in nieuwe kleur
geschilderd.
0 Vader! deze veiligheid,
Uw liefde weer te weten.
Geluk verkeerde, in angst en pijn
Door 's werelds bitterzoet venijn.
Ik zocht .... ik vond Uw mild gezicht,
Een knop brak open in Uw licht ... .
en bloeide.
Mijn Vader, 'k dank U voor dat licht,
dat ik zoo lang ontvluchtte
Het bracht wel d'allerfelste pijn,
Die in een menschenhart kan zijn,
Doch soms
wij wanen 't al verloren
Wordt door een wonder ons beschoren
Uw Vrede.

^

NAAR HET LICHTE LAND
DOOR

MARIE SCHMITZ
(Vervolg)

VII
Langzaam, langzaam kropen de dagen, de kille, grauwe dagen van Augustus,
die wel herfstdagen leken. Onder de loodgrijze lucht hing het loover zwaar
van regen, in het slijkerige voortuintje stonden de rozen verregend op haar
stelen en binnen, waar het heel den dag niet licht scheen te willen worden
en herfstig-vroeg de avond viel, brachten de in het water uitgekomen roze -

knoppen nauwelijks wat fleurigheid.
Alle zonnigheid en zomer schenen voorbij, voorgoed.
Op den weg, waar soms het water in rimpelende beekjes langs stroomde, was
het stil, nu, door de vacantie, zelfs de dagelïjksche schoolkinderen ontbraken.
't Is of we nu den winter al ingaan, zuchtte Tony soms.
Och kind, het is nog zomer! Het kan elken dag omslaan. Als jij je verlof
krijgt, dan is 't misschien weer 't prachtigste zomerweer, trachtte Nina te
troosten, maar zij hoorde zelf hoe overtuigingloos het klonk. Hoe . kon je
ook nog in licht en zon gelooven, als 't zoo was, al dagen lang!
En zwijgend keek zij naar Tony, die niet eens antwoordde en met haar
scherp kinnetje op de vuisten geleund, met sombere oogen naar buiten staarde.
Tony was mager geworden, den laatsten tijd, scherpe groeven trokken langs
haar mondhoeken, haar spits neusje stak smal vooruit en diep lagen haar
donkere oogen in hun kassen. En wat lachte ze nog ooit ? Alleen wanneer
ze, een zeldzamen keer, een van haar dolle buien had, en zoo opgewonden
en door 't dwaze-heen was, dat ze nauwelijks meer wist wat ze deed of zei.
Maar dan blonken haar oogen zoo vreemd en wild, dat je bang van haar
zoudt worden en éens was de onbedaarlijke schater, bijna tot Nina's ver
lichting, in een huilbui gebroken. Nog huiverde ze, als zij zich het snerpende
gieren van Tony's snikken herinnerde, en haar hart werd beklemd en bang
wanneer zij dacht aan de wel vaak prikkelbare en humeurige, maar altijd
levendige Tony van vroeger en aan de norsche of zwijgzame Tony van nu.
Wat, wat was 't toch, dat haar langzaamaan zoo veranderd had ? ...
Tony heeft haar vader's aard, had Moeder zuchtend gezegd. Die had
ook van die buien van neerslachtigheid, waar - niemand en niets hem uit kon
krijgen. En met dat wijsgeerig, nooit diep zoekend of wroetend optimisme,
-
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dat haar zoo eigen was, had ze nog gezegd:
Als je zelf niet zoo bent, dan
begrijp je dat niet, maar het schijnt dat je daar niet tegen vechten kunt.
't Moet vanzelf uitslijten, net als hoest.
Niet overtuigd had Nina gezwegen. Moeder had die zenuwbui van Tony,
dien afschuwelijken overgang van gierend -onbeheerscht geschater in woest
gesnik niet bijgewoond. Kan iemand zoo wild, zoo hartstochtelijk schreien
alleen maar uit redelooze neerslachtigheid, alleen maar omdat hij wat uit zijn
evenwicht ras? .... Was 't goed geweest, dat ze er Moeder niets van verteld
had? Maar ook, waartoe zou 't gediend hebben? En er was altijd nog een
kleine, verborgen hoop in haar dat zij eens Tony toch wel aan 't spreken
zou kunnen krijgen éenmaal moest haar starre geslotenheid toch breken!
en dat ze haar dan zou kunnen helpen, zooals ze eens Otto geholpen had.
Als ze maar eerst wist wat 't was, dat Tony kwelde ...
Ach, wat was alles toch moeilijk, moeilijk! .... Zij huiverde. Zoo kil als
haar handen waren, zoo kil voelde 't ook binnen in haar. Zoo droevig,
troosteloos kil. En met een pijn, die erger sneed dan lichaamspijn, dacht
zij aan dat stille, zoete geluk, dat haar zoo wonderlijk vervuld had, die
dagen na Felix' laatste bezoek. Hoe kort was dat nog maar geleden, maar
het scheen eindeloos, eindeloos lang voorbij en even onherroepelijk voorbij
als een droom. De brief en de verzen, waarop zij wachtte, waren niet
gekomen.
De eene dag .van wachten na den anderen was verstreken, tot zij wel begreep:
nu kwam het niet meer. Maar dit behoefde haar immers niet teleur te stellen,
hij zou ze meebrengen wanneer hij weer kwam. En toch .... het was of zij
iets verloren had, of het daardoor nu zoo kil en leeg voelde in haar ... .
het stil-zekere verwachten, de vreugdige gespannenheid van die heerlijke
dagen,- weg was het .... weg .... Een donkere, vage angst kroop in haar
op, een angst, die leek op deze koude, donkere herfstdagen, die toch eigenlijk
zomerdagen moesten zijn.
In de stille, eindelooze middagen, als Tony weg en Moeder in de keuken
bezig was, trachtte Nina den weg te vinden in haar donkere en moeilijke gedachten, die van Tony naar haarzelf en van haarzelf weer naar Tony
heen-en-weer stroomden.
Tony en zij .... Ach, ze voelde zich veel dichter bij Tony dan ooit te
voren, ondanks 'Tony's hardnekkig stilzwijgen, dat als een scheidsmuur
tusschen hen was, veel dichter dan in die dagen toen dat lichte geluk binnen
in haar woonde als iets, dat haar nooit meer zou verlaten. Waarom was ze
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toen zoo gelukkig geweest ? Het antwoord was eenvoudig en heel dichtbij:
om Felix.
Om Felix .... Een golf van warmte sloeg over haar heen en stroomde weer
van haar af. Zij legde het breiwerk uit haar klamgeworden handen. Om
Felix.
Doodstil achterover leunend herdacht zij al 't voorbije .... Den Nieuw jaars- middag, toen hij voor 't eerst met Otto meekwam en aanzat in hun kring,
een vreemde, en toch dadelijk zoo vertrouwd .... Dien anderen keer, toen
zij stil hem aangezien en zichzelf gezegd had, hij moest een dichter zijn ...
Hun eerste zachte vertrouwelijkheid op een middag, toen zij buiten lag ...
Zijn onverwachte komst op haar verjaardag, de verrassing van het boek dat
hij meebracht .... Was toen haar geluk begonnen ? .... Of was 't toen al
in haar? Hoe lang had 't eigenlijk in haar geleefd, gegroeid, zonder dat zijzelf
het merkte ? ...
Felix, fluisterde zij zacht voor zich heen, Felix ...
Zij glimlachte zonder het zelf te weten; weer proefde zij al de zoetheid van
die voorbije uren, beleefde zij even dat alles -omvangende geluk van dien
laatsten Zaterdagmiddag, toen hij haar had voorgelezen, die ijle zaligheid
van de daaropvolgende dagen, die langzaam uit haar was weggevloeid.
Ach Felix .... fluisterde zij nog eens en haar lippen trokken zich bevend
samen. Hoe was 't toch mogelijk, dat zij toen zoo redeloos - gelukkig was
geweest ? Wat had zij toen toch gedacht of gehoopt? .... Och, ze had niets
gehoopt, niets gedacht, dat was 't juist .... Ze had zich stil zoomaar laten
gaan .... zonder aan iets te denken.
In haar handpalmen, die haar gezicht steunden, voelde zij haar wangen
branden. Wat had ze zich verbeeld ? .... Waaraan had ze, zij 't dan onbewust, gedacht? .... 0, vreeselijk was 't .... afschuwelijk! .... Zij, in wie
Felix nooit iets anders dan een vriendinnetje, een zusje zien kon, die hij nooit
anders gekend had dan liggend en sukkelig en zwak .... 0 God, hoe
beschamend en vernederend was dit! Had hij ook ooit anders met haar
omgegaan als met een zuster? Was hij haar niet van het begin af een broer
geweest, gelijk-op met Otto? Zij en Tony ...
Tony!
Als een schrik, heet en plotseling, doorschokte haar een gedachte. Eigenlijk
was het nog niet eens een gedachte, het was een beeld, dat zich tusschen haar
licht-en- donkere denken in schoof .... Tony's vermagerd en versomberd
gezichtje .... Tony .... Felix ... .
..

..
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Zij hief het hoofd op met wijd -open oogen die toch niets zagen.
Was het dit .... was het dit, waardoor Tony zoo ongelukkig was? 0, dat
zij nooit eerder had gedacht aan deze mogelijkheid 1. Dat zij altijd maar zoo
egoïstisch verdiept was geweest in al wat haarzelf betrof! .... Zij had
Felix tot zich getrokken en al zijn vriendelijkheden en attenties, die hij haar
uit medelijden en uit goedheid bewees, zooals ze in dit jaar van haar ziek liggen alles tot zich getrokken had .... een soort van middelpunt van
zichzelf had gemaakt .... En Tony, die het stil had aangezien, had eruit
begrepen wat niet zoo was en leed eronder .... en kropte al haar verdriet
in stilte op! .... 0 God, hoe had ze zoo gedachteloos en wreed kunnen
zijn ? .... Onhoorbaar kreunde het in haar en zacht wiegde zij het bovenlijf
heen en weer als in pijn, maar zij schreide niet; te zwaar en te beklemd voelde
het in haar voor tranen.
Dien nacht bleef de slaap heel ver van haar. Zij wilde ook niet slapen, zij
wilde denken .... denken ... .
Roerloos lag zij tusschen de koele lakens en over haar stond het donker; alleen
aan den versten kamerwand was wat schemerig lichtschijnsel, dat van buiten
kwam. Ver en gedempt gonsde de eindelooze regen.
Dit leek een nacht als ze er vroeger, in het begin van haar ziek-zijn, zoovele
had gehad .... Toen zij ook niet slapen kon en moeilijkheden met zichzelf
had uit te vechten. Maar nooit had zij iets als dit .... zoo zwaar en
duister .... 't Is of mijn leven opeens veranderd is .... zoo bang en
donker .... En terwijl zij haar vingers samenklemde, dacht ze, bad ze wanhopig, met krampende keel en brandende oogen: ,,Och aat het toch weer
goed en gewoon worden .... weer blij en rustig! .... En nu braken de tranen
uit haar oogen, zwaar en heet.
Maar dan, haar behuilde wang op haar saamgelegde handen, probeerde zij
kalm na te denken. Alles weer gewoon worden, zooals het geweest was, ...
dat kon immers niet .... nooit meer ! Wat gaf 't of ze al probeerde zich
wat voor te praten? .... Ze hield nu eenmaal van Felix .... Even was 't,
toen zij zich dit zei, als kwam er een licht over haar uitschijnen, als bloeide,
zacht en geurig als een bloem, nu tóch even het geluk in haar op, ondanks
alles .... maar het licht vlood weer weg .... de bloem verschrompelde ... .
Zij kon dit niet veranderen, zij kon dit niet uit zich snijden, zelfs als Felix
niet hield van haar. En wanneer hij wèl hield van haar, hoe zou zij zelfs dan
ooit gelukkig kunnen zijn, wanneer dit Tony's ongeluk beteekende? 0, er
was immers geen uitweg! Er was immers geen weg terug naar het stille,
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onbezorgd - gelukkige, dat achter haar lag En zij dacht, dat zoo zich moest
voelen wie uit een lief, oud thuis de onzekere wereld in moet trekken en de
vertrouwde deur voorgoed achter zich gesloten weet.
En Tony dan ? .... Ach, het was alweer alleen over zichzelf, dat zij lag te
piekeren .... Woog Tony's geluk dan niet even zwaar als 't hare? En hoe
lang was 't nu al, dat Tony niet meer vroolijk was, dat zij zoo merkbaar iets
moeilijks met zich omdroeg ? Het leek maanden .... En zijzelf, zij had maar
in een gedachteloos geluk geleefd, dom en dwaas! Wat wou zij zich dan nu
beklagen?
Weer voelde zij de heete tranen naar haar oogen dringen, maar zij beheerschte
zich met geweld. Nee, niet huilen nu! Waarom moest je toch altijd zoo'n
meelij met jezelf hebben ! Ze moest nu nadenken .... Wat kon ze doen ? ...
Kon ze Tony maar helpen, zooals ze indertijd Otto geholpen had. Maar hoe
kon je iemand helpen met zoo iets ? .... Was ze maar ziek gebleven, dan
was misschien alles anders geloopen .... Als ze nog eens .... Ze kon aan
dokter Brons zeggen, dat ze zich zieker voelde, dat ze weer pijn had ...
dan zou er vooreerst geen sprake van zijn, dat ze loopen mocht .... dan
was ze weer een zieke en een zieke telde niet mee, daar hoefde een gezonde
niet jaloersch van te zijn ...
Zij wiegde zacht het hoofd heen een weer in het kussen; een bonzende pijn
begon in haar slapen te hameren. En wat waren haar lippen droog en brandend! Zij tastte naar het glaasje water, dat altijd bij haar bed stond, doch
dat zij meestal onaangeroerd liet, en dronk het in een paar gulzige teugen
leeg.
Och maar als ze weer opnieuw ziek werd .... en kon je je wel zoo houden ? .... dan was ze immers weer opnieuw het middelpunt, eischte ze weer
alle aandacht voor zichzelf op! .... Nee, ze moest juist zoo gauw mogelijk
beter worden, zoo gauw mogelijk weer gewoon zijn .... dat niemand meer
op haar lette, dat ze eens kon verdwijnen, wanneer dat noodig was .... Kon
ze maar heelemaál verdwijnen .... maar dat zou nog wel een poosje
duren .... En och, wat moest zij .... wat kende zij .... waarheen .... ?
Voorzichtig verlegde ze haar doodmoëe, pijnlijke hoofd. Och nee,
och nee, smeekte het in haar. Niet zoo ver vooruit denken .... dat
niet....
Nu moest ze maar slapen gaan, slapen .. . . Zij sloot de oogen en lag dood
Maar haar opgejaagde gedachten zwoegden maar verder. Nee, ze wilde-stil.
niet meer denken, wat vièl er nog te denken ? .... 't Was alles nutte-
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loos: Je moest immers de dingen laten komen zooals ze kwamen .. .
Zij zoog met drogen mond het laatste druppeltje water uit het glaasje, drukte
toen het koele glas tegen voorhoofd en slapen. Het hielp niet veel tegen die
brandende warmte.
Als nu de slaap maar kwam ...
En toch kromp bang haar hart saam, als ze dacht aan morgen. Hoe zou ze
gewoon kunnen zijn en lachen met dit erge, dat ze meedroeg? Maar ze móest
het zijn, en ze zou het zijn, want ze wilde het ... .
Maar toen zij 's morgens, na een paar uren vermoeiend - onrustigen slaap, de
oogen opsloeg, was de zonlicht - bundel, die schuin over haar bed stond, het
eerste, dat zij zag. Hoe vreemd was dit, na zooveel dagen van duisternis en
regen .... Nee, vreemd, omdat 't binnen in je zoo donker was en je aan
geen zon meer dacht. Of was 't soms een blij voorteeken? Neen, zei ze hard
tegen zichzelf, aan zooiets moet ik nu niet meer denken, want dan denk ik.
toch maar weer aan mezelf ... .
Het ging allemaal gemakkelijker en eenvoudiger dan het dien nacht haar
toegeschenen had. Tony leek zelfs nogal opgeruimd dezen morgen, Moeder's
vlugge voeten tripten zoo prettig licht door 't huis, terwijl zij zoetjes neuriede, en zelfs het wat Tony oneerbiedig noemde perkamenten aangezicht van Mevrouw Reeder vertoonde een soort weerschijn van het zonnig blauwe buiten.
0, het zal wel gaan, ik zal er wel doorheen komen! Het moet ... het
moet .... dacht Nina, zoo dringend en innig, dat het bijna bidden was. En
Moeder, die tersluiks haar aanzag, vroeg zich bekommerd af, wat het zijn
kon dat haar kind er zoo vreemd deed uitzien met dat bleeke glimlachje om
haar lippen en dien stralenden glans in haar donker -omkringde oogen. Maar
zij zei niets, vroeg niets .... Zuchtend peinsde ze: waarom was er toch zoo'n
muur tusschen kinderen en ouders? Waarom wist je zoo weinig van je eigen
kinderen .... Tony .... Nina ook al .... allebei verborgen ze wat er in
haar omging .... zelfs voor haar eigen moeder .... Maar zij zou de laatste
zijn om te klagen, en als 'n kind uit zichzelf kwam, dan was Moeder altijd
klaar om te luisteren. En Nina zag de verdiepte innigheid in Moeder's oogen.
hoorde, voelde den teederder klank van haar stem .... Het deed haar lippen
beven, want opeens welde alles naar boven om uitgesproken te worden .. .
even maar, en zij drukte het weer neer. Ze kon, ze mocht toch van dit niet
spreken! En zij aaide haar wang langs Moeder's hand, zei alleen lieve,
goeie Moeder ...
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Er was voor 't eerst een bijna driftig ongeduld in haar stem toen zij dien
morgen aan dokter Brons vroeg:
En wanneer mag ik nu eindelijk eens probeeren te loopen?
Tut-tut-tut .... bromde hij.
Wat krijgen we nou opeens een haast!
Wat is er aan de hand?
Onder zijn barschen blik, onder de borstel - wenkbrauwen uit, voelde Nina
zich blozen gaan. Maar luchtig jokte ze:
0 niets bizonders. Maar ik begin naar buiten te verlangen.
Zoo .... hhmm .... Inwendig knorrend bleef hij haar bezien, maar
zij verdroeg zijn blik en knipoogde zelfs niet.
En nou denk je zeker, dat je over drie dagen buiten wandelt hè?
Oh nee! zei ze en voelde, dat het zacht in haar begon te kloppen.
Nou .... als je 't dan met alle geweld wil, dan zullen we maar 's van
wal steken.
Nina's adem kwam met zulk een schok, dat het een kreetje leek ; haar mond
viel open. Stil staarde zij den dokter aan.
Nu dadelijk ? fluisterde zij eindelijk.
Wou je nu weer terugkrabbelen?
Tusschen Moeder en Dokter Brons in kwam zij langzaam omhoog.
Een wonderlijke verwarring van gedachten maakte haar hoofd ijl. Was dit
nu, eindelijk, dat oogenblik, waarnaar zij zooveel weken, maanden, smach~
tend of opstandig had uitgezien? En ze was nauwelijks blij nu ...
Stond ze nu? .... Raakten haar voeten den grond? .... Duizelend greep
ze naar de armen, die haar steunden. 't Was of de vloer golfde onder haar
en een prikkeling als van duizend naalden was in haar voetzolen.
We hebben je goed vast .... zei Moeder's stem, wees niet bang ...
Wankelend deed ze een stap of wat. Haar oogen keken star-wijd, om haar
mond was een ijl glimlachje.
Toen zij weer zat parelde het zweet onder haar blonde haar.
of ik het nooit meer leeren
Wat is dat vreemd .... fluisterde ze,
zal....
En dat heeft nou zoo te keer gegaan om te mogen loopen ! bromde
Dokter Brons.
- 't Zal wel wennen, zei Moeder. Haar mond beefde een beetje in een zacht
lachje, en haar oogen glansden vochtig.
Dokter Brons snoot zijn neus met het geluid van een klein trompetgeschal,
terwijl hij op haar neerzag met zachte oogen.
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Nou, dat is het eerste stapje geweest op een nieuwen weg, meisjelief.
We hopen, dat je je best zult doen. Er was een zachte klank in zijn
bassige .stem.
Toen hij weg was sloot Moeder haar in haar armen.
Och m'n schaapje, lachte ze, terwijl de tranen over haar bruine wangen
liepen, Ik kan 't me nog maar niet begrijpen, dat het goeie nou heusch
komt!
En Nina kuste haar en glimlachte en streelde de tranen van haar gezicht.
Maar ze zei geen woord; ze zou geen klank uit haar trillende, kloppende keel
hebben kunnen krijgen.
Maar toen zij alleen was in de zonnige, stille, ochtendlijke kamer en Moeder
zingend in de keuken bezig hoorde, was 't of er opeens iets in haar brak en
zij dook in elkander, haar handen ineengekrampt, haar vertrokken, van
tranen overstroomd gezicht in de kussens weggebogen, en het jammerde door
haar heen:
Nu heb ik geloopen. ... en ik ben er niet blij om .. ik ben er niet
blij om.
En het was of een duisternis over haar heen viel, waarin zij heelemaal koud
werd, tot diep binnenin.
Maar lang voordat dien middag met Ans en de jongetjes een golf van
vroolijkheid naar binnen kwam, had Nina haar uiterlijke rust en evenwichtigheid teruggevonden. Haar oogen glansden zacht, over haar bleek gezichtje
was een schemer van een glimlach. Naar wat er, diep verborgen in haar,
zachtjes schreide, luisterde zij nu niet. En in elk geval klonk er iets als triomf
in haar stem, toen zij, een arm om den tegen haar aangeknuffelden Nikkie
heen, vertelde: En Tantina heeft vandaag weer geloopen ...
De jongens wilden haar maar dadelijk aan een hand mee naar buiten nemen.
En dan kan u op mij wel steunen. Ik ben sterk genoeg, heusch l verzekerde
Jantje, zijn fluweeldonkere oogen diep - ernstig tot Nina opgeslagen. Nikkie
danste van opwinding. Haar weigering leek hun een redelooze koppigheid
en teleurstelling verdofte hun gezichtjes.
Jij heb gezegd .... als jij weer loopen ton .... dan zou jij bloemen
met ons gaan plutten .... enne .... en .... mooie steentjes zoeten ... .
en .... ne .... vogeltjes .... somde Nikkie met booze oogen zijn grieven op.
Zij trok hem naar zich toe, hoewel hij, uit geraaktheid, een beetje tegen
-stribeld.
-- Tantina moet 't eerst nog beter leeren, schat. Ze kan het nu nog maar
..
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een heel klein eindje. Als Tantina voor 't eerst naar buiten gaat, dan mag
jullie haar helpen.
Zij streek het haar van zijn booze voorhoofdje weg en vond, dat hij er
smalletjes en betrokken uitzag. Maar in de drukte van het oogenblik Ans wou een omstandig relaas van haar eerste loopoefening, hoe het was,
hoe 't ging, hoe ze zich voelde .... ontging 't haar weer.
Een uur vroeger dan gewoonlijk
zij zaten nog rustig thee te drinken
kwam onverwachts Tony thuis. Zij schrokken toen zij haar zagen met de
zwart-omschaduwde, diepliggende oogen, den smal en scherp vooruitsteken den neus in het wit- weggetrokken gezichtje.
't Is niks, weerde ze de verschrikte bezorgdheid af, terwijl ze, zoo voorzichtig of iedere beweging haar pijn deed, naar de divan schuifelde en de
kussens achter haar rug trok, Ik ben wat vroeger weggegaan omdat ik
zoo'n ellendige koppijn had. Maar 't is al een beetje gezakt in de buitenlucht.
Zij waren er opeens stil van, zelfs de jongens, en Nina, met een opeens weer
zwaarder beklemming, die haar keel dichtkneep, had tegenover dit deerniswekkende lijdensgezichtje niet den moed om te reppen van haar eerste moeizame schreden. Maar Nikkie was 't al aan 't verklappen:
Tantina heb geloopt .... en nou wil ze nieëens mee naar buiten
tommen .... "
Tony zat opeens rechtop, haar moede, zieke oogen strak naar Nina heen.
Een flauw rood kroop in haar wangen op.
Heb je gelóopen ? vroeg ze met zachte, diepe stem.
Nina's lijf trilde schokkend van het hart -bonzen; een als beschaamd lachje
vertrok haar mond.
Een stap of wat, vertelde ze.
't Ging nog moeilijk ...
Hoe heerlijk voor je .... fluisterde Tony in een zucht en haar gezicht
was nu weer waswit als tevoren. En Nina, al dieper beklemd, omdat zij van
Tony's expressief gezichtje meende af te lezen wat er nu in haar omging,
wat ze wel begrèep dat er nu móest in haar omgaan, zat daar met kloppende
keel en saamgenepen handen en had 't gevoel of ze nu naar Tony toe moest
kruipen en het hoofd tegen haar kniëen leggen en haar vergiffenis vragen
voor dit erge, dat toch niet was uit te spreken.
Tony was opgestaan, weer met datzelfde voorzichtige bewegen.
'k Ga maar naar bed, zei ze dof,
zoo gaat 't toch niet. En zij weerde
Moeder, die met haar mee wou gaan, met zulk een weerzin af, dat die, met
plotseling kinderlijk-hulpeloos verdriet - gezicht, zwijgend een stap terug trad.
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Niemand zei iets, nadat de deur achter Tony was dichtgegaan, maar verstild
en bekommerd dachten ze Nina voelde het over datzelfde: wat 't kon
zijn dat Tony kwelde en ziek maakte .... Zou zij alleen 't zijn, die de
waarheid vermoedde ? ...
Een oogenblik later bracht de post een briefkaart van Otto, waarin hij meldde,
Zaterdag te zullen komen, doch zonder Felix ditmaal. Een golf van spijtigheid sloeg door Nina heen, dat niet éven eerder, toen Tony nog beneden
was, dit bericht was gekomen. Zij zou haar hebben kunnen gadeslaan en
zeker zou dit een toetssteen zijn geweest .... zou zij nu de laatste volledige
zekerheid hebben gehad.
Dus Felix kwam morgen niet .... Waarom niet ? Dat deed er voor 't oogenblik niet toe. Zij voelde zich ontzaglijk verlicht, of een moeilijkheid, een last
van haar was afgenomen. Toch lag daaronder, als een donker verdriet, de
teleurstelling. Maar dat probeerde ze weg te duwen, wanhopig, hard tegen
zichzelf. Als ik toch niet .... aan Felix denken mag, wat hoef ik dan
verdriet te hebben als hij niet komt ? .... Al kwam hij nooit meer . . .
Goed zou 't zijn, rustig en veilig. Wat kon ze meer verlangen ? Maar dan
dacht ze: En Tony dan? .... Wat ellendig toch, dat altijd maar weer
al je denken om jezelf heendraaide i .. .
Toen zij den volgenden morgen in de huiskamer kwam, was Tony al vertrokken. Otto's briefkaart lag op de ontbijttafel. Nooit zou ze weten hoe
Tony's oogen gekeken hadden, toen zij dit berichtje lazen.
Waarom eigenlijk Felix niet kwam? .... Sterker dan gisteren drong zich
de vraag aan haar op. Was hij zoo hard aan 't werk ? .... Of was er iets
anders? Misschien vertelde Otto iets ...
Maar Otto zei niet veel. Deed hij zelfs niet een beetje terughoudend, of er
iets was, dat hij niet zeggen wilde ? Hij is aan 't werk, en verder geen.
nieuws. Laat hem maar met rust.
Het was een vreemde Zaterdagmiddag, te ongewoner, daar Ans en de jongens
ook niet verschenen. Otto, die nog even uit was geweest en tegen het eten.
terugkwam, zei, er straks nog wel even heen te zullen gaan.
Maar . nog vóór ze geheel met eten klaar waren zagen ze voor het hekje Bas;
van zijn fiets springen en Jantje van het zitje tillen. Tony ging al open
doen; zwijgend in een plotselinge beklemming wachtten zij.
Toen Bas, met Jantje aan zijn hand en Otto achter zich, binnenkwam, rees
Moeder al op. Nina zag in haar oogen de donkere bangheid. Bang wachtte
zij zelf. Doch toen zij luisterde naar het voor den rustigen Bas ongewoon-
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nerveuze vertellen, dat het Nikkie was, die ziek lag in een vannacht plotseling hevig opgekomen koorts, was 't haar opeens of zij dit aldoor toch al
geweten had. Zij dacht aan Nikkie's betrokken snuitje van gisteren.
Eigenlijk begon 't 's avonds al, vertelde Bas. Heel den nacht hebben
we met hem opgetobd. Gloeiend en onrustig .... koorts .... Tegen den
ochtend is hij een beetje gaan slapen. De dokter kon nog niets zeggen ...
nu ook nog niet, daarnet ... tenminste niet met zekerheid. Maar hij dacht ..
typheuse koortsen .... Ja .... 't is .... Ans komt niet bij zijn bed vandaan .... Maar Jan mag niet thuisblijven .... Hè Jan .... Hij boog zich
naar het kind, dat stilletjes naast hem, met bang- bedroefde oogen naar hem
opzag.
Als het werkelijk typheuse koortsen zijn .... Een zucht brak zijn
woorden af, hij zag van d'een naar d'ander.
Kan jullie 'm hebben ? ... .
Was daar een antwoord op noodig ? Dit was immers al bij voorbaat afgedaan !
Zag de dokter het èrg in ? vroeg Moeder met stille stem.
Bas haalde zijn schouders op.
Hij kon nog zoo weinig zeggen. Voor den nacht komt hij nog eens.
't Was even stil. Dan zei Tony:
— Als 't typheuse koortsen zijn .... dan wordt 't een heel ding voor
Ans, 't Is zoo'n naloop, een typhus -patiënt .....'k
'k Nam maar een verpleegster ... .
Moet je bij Ans mee komen. Ze is nu al niet bij hem vandaan te krijgen!
Goddank, dat 't morgen Zondag is .... maar dan is ze ook weer den heelen
dag alleen tot 's avonds! Dat hittekind in de morgenuren .... Hij haalde
mistroostig zijn schouders op.
Dan kan ik komen, zei Moeder. Haar gezicht was nu 'weer helder en
rustig. Zeg dat aan Ans .... , dat arme kind .... Zij schudde het hoofd
en haar oogen schoten plots vol tranen.
En hier dan ? weifelde Bas, met 'n vleug van blijheid toch.
Ach, dat kwam immers vanzelf terecht. Zij zouden zich wel redden ...
Kwam iets er nog op aan, iets, behalve Nikkie ? .... ging het hartstochtelijk
door Nina's denken. Zij hield Jantje tegen zich aangedrukt, die met opeengeklemde lipjes, maar zonder tranen, Vader nakeek, die daarbuiten weer op
zijn fiets sprong en rap wegreed .... zonder hèm, zonder zelfs nog eens
naar hem om te kijken ...
En terwijl zij zijn donker bolletje kuste, had zij t gevoel of opnieuw alle
dingen veranderd waren, of daar niets anders meer .telde en gold als dit van
..
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Nikkie en of al wat deze laatste dagen haar zoo fel had bewogen naar
donkere diepten in haar wegzonk.
VIII
Met jachtige halen ritste Nina de haren van de lange snijboonen, gooide
telkens een handjevol in het teiltje, dat naast haar op den grond stond.
e .... drie .... het schoot wel op, dit afhalen, maar
Eene .... twee .........
dan het snijden nog .... Ze keek naar de klok .... naar den bak met boonen
op haar schoot .... vooruit, opschieten! Er kwam een beverig trillen in
haar handen, die dit jagerige werken nog niet gewend waren.
Maar telkens weer, of ze 't wilde of niet, werd haar blik naar buiten getrokken, naar de verste bocht van den weg, vanwaar Tony komen moest. Zij
was opzettelijk vlak bij het raam gaan zitten om zoo ver mogelijk den weg
te kunnen afzien.
Niets ... .
Zij zuchtte beklemd en slikte om de zenuwprop uit haar keel te krijgen. Wat
dat duurde 1 .... Waarom bleef Tony er nu zoo lang hangen, terwijl zijj
hier zat te verteren van ongeduld en angst!
Even keek ze de kamer in, waar Jantje aan de tafel fantastische bouwsels
tooverde van blokken en houtjes. Wat was hij zoet .... En zoo verdiept in
zijn werk, dat hij wel een kwartier-lang al geen woord gezegd had. Nikkie
kon dat niet, die was veel te beweeglijk en te ongedurig .... „NikkieKwikkie" zei zijn vader soms wanneer hij als een kwik - druppel zoo rap van
d'eene plek naar d'andere schoot. En nu .... nu lag „Nikkie-kwikkie"
machteloos in zijn kussens, met koorts -heete wangetjes, met dwalende handes, met oogen die niemand kenden .... Hoe lang nog ? .. .
0 dat ze niet bij hem mocht! Dat ze hier zat en wachtte .... wachtte! Dat
ze hem misschien niet eens meer zien zou, als er .. .
0 nee, daar niet aan denken? Dat nog niet .... Rapper weer jachtte ze het
mes door de boonen, weerhield zichzelf met geweld om weer naar buiten te
kijken. Eerst al de boonen afgehaald voor ze weer keek .. . Misschien was
Tony er dan in dien tijd ...
Hè hè
zuchtte Jantje, achteroverleunend in zijn stoel, in sprakeloos
bewonderen van zijn schepping. Het was heel stil in de kamer; niets dan het
ritselend geluid van het boonen- afhalen. Bijna schrok Nina van zijn stemmetje, dat zoo plotseling in haar gejaagde peinzen drong:
...

....
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Tante .... als je in zoon huis woonde .... dan ... .
Zij keek op en haar blik ontmoette de fluweelig- donkere peins -oogen van
het kind.
.... Dan kon je over de hèele wereld zien!
Ter verduidelijking stak hij achtereenvolgens door elk der vier zijden een
vinger, om te demonstreeren, dat het rondom open was.
maar dan mocht het toch wel op een berg
Ja, glimlachte Nina,
staan ook.
Ja .... maar dan woei de wind er zoo erg in . . Zulke winden ...
en zulke winden .... en zulke .... Zijn handje maakte een waai - gebaar
Alle winden! En dan werd je ziek ...
naar de vierkante openingen.
Een plotselinge gedachte kwam door zijn hersentjes flitsen. Hij zweeg even,
zijn oogen werden strakker,
Tante .. .. waarom worden menschen ziek ? ... .
Nina keek weer op haar reppende vingers neer.
Ik weet 't niet, zei ze aarzelig, onderwijl vechtende met de begeerte om
uit te kijken, want er kwamen voetstappen over den weg .... Maar ze
gingen voorbij.
Maar hoe komt 't dan, dat iemand ziek wordt, Tante?
Ziek
Ik .... Neen, ze kon toch niet weer zeggen: ik weet 't niet!
als je kou vat, of als je iets eet, dat niet goed is, of .. .
wordt je, zocht ze,
Heb Nikkie dan kou gevat, Tante?
Misschien wel ...
Wordt ie nou gauw beter?
We hopen 't .... mompelde ze hulpeloos.
Een warmte van opkruipende tranen kwam achter haar oogen schroeien.
Ach, 't liefst had ze het kind op haar schoot genomen, in haar armen, zoo
maar stil met hem gezeten, bij hem haar troost gezocht. Maar het kon niet,
ze moest zich toch al reppen. Dat Jaan nu ook juist vanmiddag boven die
kamers moest doen .... Als de menschen vanmorgen niet om den regen in
huis waren blijven zitten, was 't voor twaalven gebeurd. Nu had Jaan vanmorgen de keuken een beurt gegeven en zij had wat zilver en koper gepoetst
van boven. Had ze maar liever eerst de groente gedaan .... voortaan aan
denken! Zou Jaan nog niet haast klaar zijn boven? .... Over 'n kwartier
moesten de boonen op. Wat later eten ging Ook niet, dan had „de Reederij"
weer wat te brommen. En Moeder zou geen rust hebben bij Ans, als er hier
iets haperde.
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Zoo, afgehaald waren ze .... En nog geen Tony ! Tot in haar schouders
voelde zij het doffe bonzen van haar hart. Wat kàn dit beteekenen? Met
beverige vingers schoof zij het beugeltje op het mesje, begon te snijden. Het
ging maar matig vlug. Wat kon Moeder dit heerlijk rap, met drie, vier boonen
tegelijk, en zonder beugeltje op het mes. Ach, zij was in alles achter, een
sukkel was ze geworden in dat jaar van ziek zijn' Zou ze dat ooit nog
inhalen?
Zuchtend duwde zij haar rug wat op tegen de stoelleuning. Wat 'n pijn ze
kreeg van dat lange geforceerde zitten ! Dokter Brons zou brommen als hij
het wist. Maar straks zou ze wel wat rusten. Als nu eerst Tony maar terug
was....
Verbeten repte ze zich, zonder nog naar buiten te kijken. Jantje bouwde
zwijgend en peinzend een nieuw kasteel.
Nu hoorde zij de langzame stappen van Jaan over de gang sloffen. Boven
was 't dus klaar .... Gelukkig, zij schoot ook al op .... Juist toen zij zich
naar de deur keerde, waar Jaan's vierkante gezicht omheen kwam kijken,
kwam er rap grintgeknars nader door den voortuin .... Tony' De 1 3
glipte bijna van haar schoot.
Een bange schrik deed haar ineenkrimpen toen zij Tony's gezicht zag.
Bibberend viel de vraag van haar lippen:
Wel ?....
Maar Tony's mond, die al voor een antwoord open ging, sloot zich weer,
haar blik gleed over Jantje, die opkeek. Zij liep om de tafel heen, tot zij
-achter hem stond, schudde dan het hoofd, zwijgend, met vernepen mond
en duister- wanhopige oogen.
Is 't .... Nina's vraag brak af. Jantje ...
wil jij wat voor Tante doen? Als
Jan, zei ze schorrig en moeilijk,
verwezen staarde het kind haar aan, zonder antwoord.
Ga jij dan 's naar de keuken, en vraag aan Jaantje .... vraag of Jaan .
je 't kookboek mee wil geven ...
Stilletjes liet de jongen zich van zijn stoel glijden, liep naar de deur. Met zijn
handjes om den knop keek hij nog eens achter zich om, van Nina naar Tony.
't Is of hij het l egrijpt, bonsde het door Nina's denken.
Tony had haar hoed op tafel gegooid, streek het verwarde haar uit haar
witte gezicht.
Slecht .... zei Tony, zonder inleiding, en haar stem klonk zoo vreemd
Toen ik kwam dachten ze, dat
of het een andere stem was dan de hare.
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ze hem .... dood in hun handen hielden. Bas was nog niet thuis. Dien
moest ik opbellen .... en den dokter .... Sientje was er ook al op uit ...
Nèt. Gelukkig kwam Bas even daarna. Maar de dokter was er niet. 'k Ben
van het eene adres naar het andere gefietst tot ik hem had. Nu was 't een
ietsje minder erg. Maar straks komt er een verpleegster. Daar heb ik ook
nog voor gezorgd.
Wóu Ans dat?
Ze had niets te willen .... Voor het kind was 't noodig. Bovendien
is ze zoo op .... en zoo verwezen van de narigheid, dat ze zich niet erg
meer verzet tegen wat er bedisseld wordt.
- 't Is ook al een volle week .... zoo'n spanning en zoo'n angst. Arme
Ans 1 En wat zal er nog .... ?
Nina brak af; zij zwegen beiden. Maar haar gedachten, zij voelden het,
werden naar denzelfden duisteren afgrond getrokken.
Zachtjes kierde de deur open, Jantje trippelde weer naar binnen. Stilletjes~
vragend keek hij van de een naar de ander voor hij iets zei.
Jaantje héb 't niet, vertelde hij dan.
O .... laat 't dan maar, zei Nina moe.
Stil kroop hij weer bij zijn blokkenbouwsel.
Straks, als de dokter is geweest, dan ga ik nog even, zei Tony.
Nina's gezicht glansde op.
Dat 's goed .... 't Is nog zoo lang tot
morgenochtend. Maar tegelijk voelde zij weer de zwarigheden op zich vallen.
Dan was Jaan weg, was er niemand om te helpen als ze boven soms iets
noodig hadden ....Zij kon de trap nog niet op. Tony's wenkbrauwen trokken samen boven haar donkere oogen.
Och wat, ze hèbben 's avonds niets noodig.
Dat kan je niet weten .... 'k Vind 't zoo ellendig als ze iets te kort
komen .... ook om Moeder ...
Dan moeten ze zich maar 's schikken voor 'n keer 1 zei Tony hard.
Ze worden den heelen dag achterna geloopen ! Ruw verzette ze een stoel, die
tegen de tafel bonsde, zoodat Jantje's kasteel op zijn grondvesten wankelde.
Hoe laat ga je? vroeg Nina, toen na het eten Tony Jantje had naar bed
gebracht en Jaan, nu alles aan kant was in de keuken, naar huis was.
Na negenen. Anders is de dokter er toch nog niet geweest.
Stil, een poos lang, waren zij beiden bezig. Nina met verstelwerk ; Tony
stopte kousen. Buiten hing een rossige avondgloed, waartegen de boomen
diep-donker stonden, binnen werden de kamerhoeken al schemerig. Soms
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kwamen de geluiden van den weg, stemmen en voetstappen die voorbijgingen, naar binnen vleugen, stierven weer weg. Vaak zaten zij stil, lag het
werk in haar schoot, tuurden haar oogen naar buiten. Eenzaamheid waarde
binnen om, of ze elk alleen zaten.
Met een zachten zucht duwde Nina haar rug tegen de stoelleuning, dwong
zich dan weer tot doorwerken. Als een knagende pijn was de moeheid in
haar lendenen.
Heb je pijn ? vroeg Tony plotseling.
Pijn .... nee .... jokte Nina. Wat moe alleen maar ...
Gooi dat werk dan neer! Daar zitten we toch niet op te wachten 1
Och, die paar steekjes .... weerstreefde Nina flauwtjes. Die bruuske
bezorgdheid van Tony deed toch even goed. Zij glimlachte met lippen die
beefden of ze zou gaan schreien. Maar Tony's aandacht gleed alweer weg,
haar blik, somber en strak, dwaalde naar buiten.
Zij voelde het zware, doffe bonzen van haar hart. Een gloed steeg naar haar
wangen, tot achter haar oogen. 0, hoe zaten ze hier nu zóó, leder opgesloten
in haar eigen wereldje, waar de ander niet kon binnen komen, zonder een
woord .... zonder een teeken dat ze iets van elkaar begrepen .... Waarom
waren ze zoo eindeloos ver van mekaar ? .... Haar lippen trilden in het
hunkerende verlangen naar i gemeenzaamheid en zich vooroverbuigend over
het kleine tafeltje, dat tusschen hen stond, strekte zij haar arm naar Tony
heen, fluisterde met bevenden mond:
Toontje .... zeg toch 's .... wat heb jij zèlf .... voor 'n pijn?
Eén oogenblik leek 't of er iets openbrak in Tony's blik, of zij alles wat ze
zoo lang diep in zich verborgen had, nu eindelijk uit zich zou gaan gooien,
maar dan, het scheen dat zij zich met geweld beheerschte, sloot haar gezicht
zich weer, of ze er een masker voor trok.
ik? vroeg ze met een vreemde, schril -hooge stem. Bekommer je daar
maar niet om ?
Maar er huiverde een rilling door haar schouders.
Toon .... fluisterde Nina en zij voelde hoe de tranen al voller zwollen
in haar oogen, waarom verstop je je toch zoo voor me ? Hou je dan niets
Als ik je toch eens helpen kon .. .
meer van me?
Niemand kan me helpen, weerde Tony dof.
Zeg dat « toch niet .... daar weet je niets van .... Misschien zou ik
juist .... zou ik je juist wel kunneji helpen .... Je zou misschien alles
anders zien als je .... als we samen praatten ... .
..

..
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Woorden maken 't alleen nog maar erger ...
Och nèe, woorden geven soms opeens uitkomst .... of verlichting ...
Misschien is er iets .... anders dan wat je denkt .... of .... tob je over
iets, dat .... dat niet bestaat ...
0, kon ze nu ronduit spreken! Moèst ze 't eigenlijk niet doen? Zeggen:
Tony, als je van Felix houdt, trek je dan niet terug om mij, want Felix
dènkt niet over me, en ik ...
Bijna ruw was Tony's stem:
Och, je weet er niets van .... Je kan er ook niets van weten ...
Goddank! 't Is allemaal té vreeselijk .... Ik .... Nee! Ik kan er zelfs niet
uit de verte over praten.
Ik kan je niet dwingen, en dat wil ik ook niet, fluisterde Nina, en het
kon haar niet schelen, dat nu de tranen over haar wangen liepen. Als je
niet zèlf .... Maar ik .... wou alleen maar dat je begreep, dat ik ...
altijd aan je denk, en om alles in de wereld wou, dat je weer gelukkig was ..
0 stil toch .... stil toch! kreunde Tony, ineengedoken, haar gezicht in
haar handen. Zeg toch niks meer! 0 God! Ik wou, dat ik kon huilen
zooals jij 1
Zij zeiden nu niets meer, zagen elkaar niet aan. Buiten was de late zonnegloed weggetrokken; de blauwe avond stond roerloos tegen de ruiten. Het
klokje op den schoorsteenmantel sloeg negen.
Kom .... zei Tony eindelijk, en stond op. Ik ga dan maar even.
Haar stem was nu weer beheerscht en gewoon. Of vindt je 't vervelend
om alleen te blijven?
0 nee .... maar ga dan eerst even boven vragen of ze soms nog iets ...
Tony rukte haar schouders op, maar ging toch.
Haar gezicht stond dreigend toen zij weer beneden kwam. Maar ze zei alleen:
Op 't oogenblik niets. Maar om tien uur moet er warm water zijn. Maar
voor dien tijd ben ik toch weer terug.
Was er iets gebeurd? Verzweeg Tony iets? Mevrouw Reeder was een zeurkous en Tony verdroeg op 't oogenblik niemendal. Dat zij toch ook nog
voor niets kon zorgen .... de trap niet óp kon!
Ga dan maar gauw, zei ze bedrukt.
Even later viel het hekje achter Tony dicht; het licht van haar fietslantaarn
zwaaide langs de donkere boomstammen. Dan was ze weggegleden, rap het
donker in.
Met de handen in den schoot bleef Nina naar buiten staren, waar in het
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vaag-ópschijnende lantaarnlicht de roerlooze boomen het onwezenlijke kregen
van tooneeldecor. Wat lang werden de avonden al.... half negen werd
't donker. Al eind Augustus ook .... Er kwam nu niemand meer voorbij.
Verlaten was 't nu .... Zij huiverde; er kwam avondkilte naar binnen.
Kom, ze zou nu sluiten en aan de tafel gaan zitten.
Langzaam kwam zij overeind uit haar stoel, voette voorzichtig, zich steunend aan een stoel of aan den tafelrand, door de kamer heen om het electrisch
licht op te knippen. Toen weer terug om te sluiten. Buiten leek het nu
zwarter dan tevoren; het deed goed om de gordijnen dicht te schuiven.
Wat een vreemde Zaterdagavond! Zij alleen hier onder de lamp. Zij dacht
aan die avonden, lang voorbij .... toen was 't nog midden-zomer .... als
ze lang buiten zaten en de hemel maar niet donker werd, Moeder en Tony
en Otto en Felix .... en soms, als 't zoo lang licht bleef, ook Ans of Bas
nog wel.... Hoe eindeloos licht en heerlijk leek dat allemaal nu, vol van
onbezorgd geluk. Nu lag Nikkie ziek .... niemand wist of hij beter worden
zou .... Tony liep met een verdriet, dat te zwaar leek om te dragen ...
angst en verdriet hadden ze nu allemaal .... arme Ans, die nu zoo gekweld
en gemarteld werd! .... En Felix kwam niet meer ...
0 Felix .... Felix .... klaagde 't in haar. Waarom heb je ons toch vergeten, nu we allemaal verdriet hebben? Een verlangen was er maar in haar,
dat vervulde haar heele wezen, dat hij nu mocht bij haar zitten en haar
hand vasthouden, dat zij den diepen klank van zijn stem mocht hooren,
waar altijd haar hart bij opsprong, dat zij de teedere goedheid van zijn oogen
mocht over zich voelen .... Klein en arm, in een oneindige behoefte aan
steun en vertroosting, kromp ze in elkaar, kreunde zachtjes, als een kind,
dat pijn heeft.
Tot zij zich bewust werd van een snijdende pijn in haar linkerarm, waarmee
zij tegen den tafelrand leunde. Zij richtte zich op en voelde een moeheid door
zich heenduizelen. En was 't al bij tienen? En Tony nog niet terug . Er
moest water opgezet .... Dat kon ze wel ...
Waar zij den steun van de tafel kwijt raakte werd het moeilijk; van de tafel
naar de deur leek 't een gapende leegte. De gang was gemakkelijk en in de
keuken had ze aan allen kant houvast. Toen zij het keteltje op 't gas zette,
had ze weer even dat gevoel of de grond onder haar voeten golfde. Gauw
maar zitten gaan. Wat wende 't toch langzaam! Maar nu was ze ook moe;
den heelen dag had ze niet gelegen. Ze zou hier maar een beetje blijven zitten,
anders kookte soms het water over, eer ze er bij was.
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Maar toen het water kookte, was Tony er nog niet. De gangklok sloeg tien
uur. Besluiteloos draalde Nina bij de keukendeur. Zoo dadelijk zou Mevrouw
Reeder wel bellen .... dan was er niemand om haar te bedienen, moest ze
zelf naar beneden komen. Vervelend .... Zou ze 't aandurven, de trap op?
Maar haar beenen voelden nog zoo onzeker, en dan met een ketel kokend
water! Terwijl ze nog aarzelde ging het belletje. Zij nam den ketel en voetje
voor voetje, zich heel ijl en licht voelend, schuifelde ze naar de trap toe,
dicht langs den muur. Maar op de tweede traptree ging het al niet verder. Nu
moest ze roepen .... Vooruit maar! Als ze lang wachtte werd het water
nog koud....
Mevrou-ouw ! ...
Zij wachtte. Gelukkig, er kwam iemand. Mijnheer stak zijn hoofd om de
bocht van de trap.
Och zou u me een eindje tegemoet willen komen ? Ik durf nog niet goed.
Ondanks alles moest ze even heimelijk lachen om deze optimistische voor
zaak, terwijl zij meneer Reeder's geborduurde voeten tot zich-stelingvad
af zag dalen. „Een eindje tegemoet komen" .... héel de trap op twee
treedjes nat
-- Is u maar alleen thuis? Een vreemde toestand, constateerde hij, den ketel
van haar overnemend.
Alle lach was opeens weer uit haar weg. Zij klemde zich aan de trapleuning
om steun.
Tony is nog even gaan hooren .... We konden zoo den nacht niet in.
Niemand kan er wat aan doen, dat alles nu een beetje ongewoon is ...
Haar stem beefde wat, maar ze hield het hoofd heel hoog. Maar of zij dit
zelf voelde en zich weer verdeemoedigen wilde, zei ze : Als er nog iets
is .... Tony zal zoo wel komen, en den theeboel nog bij u weghalen ...
Laat dat maar, zei hij, wat goediger nu. Morgen kan dat ook wel.
Terwijl zij over de gang terugschuifelde hoorde zij Tony den sleutel in het
slot steken.
Zwijgend heesch ze haar fiets binnen, sloot de deur, schoof er den grendel
op. Het scheen niet tot haar door te dringen dat Nina daar in de gang liep.
Eerst toen zij samen in de kamer waren,sprak ze, moeilijk, of ze de woorden
diep uit zich moest loswringen.
Nog precies eender .... De dokter is nu net weg .... Hij kent niemand.
Nina veegde haar klamme handen langs haar jurk.
Is de koorts nog aldoor zoo hoog?
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0 ja .... veertig vier .... drie streepjes hooger dan gisteravond.
Zij wachtte of Tony nog meer zou zeggen, maar die stond vertrokken-bleek
in een kamerhoek te staren. Toen waagde ze:
Wat .... zegt de dokter? .... Is 't .... vindt hij 't .
. hopeloos?
Hopeloos .... Tony rukte haar schouders ob, streek zich door het orde
boze, zwarte haar. Dat zegt hij niet .... maar wel heel . . heel
zorgelijk ...
Het woord klonk als een doodvonnis, ze hoorden het beiden.
Ik ben zoo moe, dat ik
Laten we maar gaan slapen, zei Tony dof.
niet meer denken kan.
Ik ook. Maar toch zal ik wel niet slapen ...
In Nina's slaapkamer maakte Tony licht, sloot er de gordijnen, nam de
sprei van het bed.
Kan ik je met iets helpen?
0 nee, ik kruip er zoo in.
Zwijgend kusten zij elkaar, inniger, bewuster dan anders.
Die lange, lange nacht! Nina huiverde ertegen. Ze zou wel niet veel slapen.
Teveel woelde er door haar hoofd.
Maar toen haar hoofd in het kussen lag, voelde zij de zware moeheid, die
haar leden roerloos maakte en haar oogen deed dichtvallen. Even later kon
ze juist nog beseffen, dat zij zachtjes wegdoezelfde en zij viel in een slaap,
droomloos en diep, en toen zij ontwaakte was 't al volop dag.
Nieuwe dag .... wat zal jij weer brengen ? .
Was dit nu niet elken morgen de eerste vraag?
Maar dezen morgen was 't als een strak gespannen verwachting in haar,
of ze iets bizonders hooren moest, of er iets gebeuren zou .... Nerveus
scharrelde ze zoon beetje rond, ruimde het ontbijtgoed weg, zette binnen
koffie. 't Ging allemaal erg langzaam, doordat haar beenen altoos nog zoo
wankelig en stijf voelden en ze zich telkens nog aan iets moest steunen.
Maar het ging toch al een beetje, ze kon tenminste weer iets doen. Tony
liep rond met een zwijgend, gesloten gezicht; Jaan was boven bezig.
Tegen twaalven kwam, Bas even aanfietsen. Nina voelde zich opschokken
van schrik toen zij hem door den voortuin komen zag, en was blij, dat
Jantje in den achtertuin speelde.
Maar hij had niets bizonders. De nacht was geweest als vorige nachten,
ijlend - onrustig, hooge koorts .... de dokter kon nog niets meer zeggen
omtrent de kansen ten goede of ten kwade . . de spanning bleef.
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- Hoe lang moet dit nog duren .... zoo? .... zuchtte Nina, haar saam~
genepen handen in haar schoot.
Hij dacht, vandaag of morgen .... misschien ..... dat er een kentering
komen zou .... hoe dan ook ...
Hoe dan ook .... Dat beteekende, dat het mogelijk was .... Nina huiverde.
Zij durfden elkaar niet meer aanzien na dit.
Misschien komt Moeder nog even thuis, straks, zei Bas voor 't weggaan.
Maar je begrijpt ...
Om Ons hoeft 't niet, verzekerde Nina haastig.
Wij redden ons wel.
Moeder kwam dien middag niet. Zij wachtten, zonder veel te praten, teveel
vervuld allebei van haar gedachten en zich afvragend wat ze eruit moesten
begrijpen, dat Moeder wegbleef.
- 'k Zal aanstonds nog maar eens gaan .... opperde Tony.
Ja .... zei Nina beklemd, en smoorde een zucht.
Maar Tony draalde lang; 't liep al naar etenstijd.
Ga je nog? waagde Nina voorzichtig.
Jawel, maar .... Nog aarzelde ze. Zij wischte langs haar voorhoofd en
Nina zag hoe donker-omschaduwd haar oogen waren.
Ik geloof, fluisterde ze,
dat ik niet durf ...
Even had Nina het gevoel of Tony's angst op haar oversloeg. Haar handen
werden klam.
Ga dan vanavond, als de dokter er weer is. Dan weten we misschien nog
iets voor den nacht ...
Maar ook dit bleek een ijdele hoop. Met dezelfde boodschap kwam Tony
thuis: Géen verandering .... alléen: hoe langer het duurde hoe hachelijker
het werd, omdat hij zoo schrikkelijk verzwakt was. Maar lang kon dit niet
meer voortduren .... misschien .. .. morgen ...
En als er dan een kentering komt, zei Tony schor,
dan is het natuurlijk naar den verkeerden kant! Hoe zou voor ons ...
Zeg dat niet. Daar weten we niets van.
Stil! zei Nina.
Zij voelde een wonderlijke lichtheid in zich opstaan, waarvan ze toch niet
spreken kon. 0 morgen .... morgen . .. !
Maar hoe eindeloos leken de uren naar morgen toe!
Zij sliep weinig dien nacht en als ze sliep warden velerlei droomen dooreen.
Telkens had zij 't gevoel of zij van een hoogen toren de ijlte inzweefde. Vroeg
was zij wakker om niet meer te slapen. Het was een dag zóo stralend als er
in lang geen geweest was. Achter een dunnen nevel koepelde een eindeloos
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blauw, en op de boomkruinen was zonschittering. Zij duwde het raam wijd
open en snoof de frissche lucht en hoorde het vogelgesjilp. Maar je kon zien
en ruiken, dat gauw de herfst kwam, zoo was 't midden in den zomer nier,
zoo ijl en eindeloos teer! 0 wat een dag! Tranen drongen naar haar oogen
en haar lippen beefden. Was 't mogelijk, dat op zóo' n dag het ongeluk over
hen komen zou ? Een hartstochtelijke innigheid, die uiting zocht, vervulde
haar; haar gedachten werden als een gebed. 0, als Nikkie maar beter werd,
dan zou ze niets, niets meer vragen! Tranen bibberden langs haar wangen,
maar haar mond lachte.
Zittend, omdat lang staan haar nog te moeilijk viel, wiesch ze den ontbijt
af; Tony was al weg. Toen klapte het tuinhekje. Vader! riep Jantje,-boel
die korstjes kleinplukte voor de vogels.
Het hart klopte haar in de keel, een waas trok voor haar oogen; zijn eerste
woorden kwamen als uit een verre verte.
.... Ik geloof dat we het winnen! Hij is rustig en helder ..
Tegen
den morgen kwam het .... de verandering. De dokter hoopt .... hij
denkt....
Zij zag de onbeheerschtheid van Bas' bleek gezicht, de twinkeling van
vreugde, waaraan hij nog niet voluit toegeven durfde.
0 Goddank! fluisterde zij met bibberende lippen.
Maar we mogen nog niet .... voorbarig zijn, sprak hij, als om iets te
bezweren. 't Was zoo schrikkelijk op 't kantje .... En nog .... 't zal
een harde dobber zijn .... hij is zoo zwak geworden _ ... We zullen nog
alle zeilen moeten bijzetten. Maar .... Hij richtte zich op en lachte zachtjes.
Als 't maar in de goede richting gaat .... dan komt verder niets er
meer op aan ...
Nee niets, nièts immers kwam er meer op aan! zong het in haar, toen zij
weer alleen was en haar afwaschwater koud liet worden, omdat ze niet
meer wist wat ze deed, of doen moest, omdat ze niet kon blijven zitten,
maar telkens naar den blauwen dag moest gaan kijken of gaan ruiken aan
de rozen in de vaas, omdat ze lachen en zingen kon tegelijk .... Nee, nièts
kwam er nu immers nog op aan! Zij ademde diep en glimlachte en dacht
niet, wilde nu niet denken aan dat donkere, diep in haar hart, nu alles zoo
(Wordt voortgezet
licht was geworden .... zoo licht
....
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A. E. KLUIT -DE CLERCQ
R zijn boeken waarvan wij ouderen in onze jeugd genoten en
die nu door een jonger geslacht óf niet gelezen, óf als ouder C)
♦ wetsch en saai worden bestempeld. Vergis ik mij wanneer ik
meen, dat het grootste deel van Alcott's boeken daarop een
h
_____ uitzondering maakt en „Onder Moeders Vleugelen ", „Op
eigen Wieken" enz. nog altijd met plezier door haast alle meisjes gelezen worden? Het is 't volkomen natuurlijke „echte", dat deze boeken altijdweernieuw
maakt. Er spreekt het zelf-beleefde uit, en daarom vond ik het zoo belangrijk uit een biografie van Louise Alcott te kunnen zien in hoeverre zij zich
zelf daarin weergeeft. Misschien interesseert het u, ook iets uit die biografie
te hooren, door Belle Moses geschreven.
Louise Alcott werd in 18 3 2 in een dorpje dicht bij Philadelphia geboren.
Haar moeder, zoo mooi weergegeven als Mevrouw March in „Onder Moeders Vleugelen ", was een hoogstaande, energieke vrouw, die haar groote
humor wel noodig had om zich door haar moeilijke leven heen te slaan.
Want al was haar man een nobel mensch en een philosophische geest, hij
was ook hopeloos onpractisch, en vrouw en kinderen werden dikwijls de
slachtoffers van zijn utopieën en zijn opvoedkundige ,proefnemingen.
Louise, die dol op haar vader was, gaf later eens de volgende definitie van
een philosoof, zooals ze dien door hem had leeren kennen:
,Een man in een ballon, waarvan zijn familie en vrienden de touwen vastnouden, die hem met de aarde verbinden, en waarmee ze trachten hem naar
beneden te halen."
Na Louise's geboorte, zij scheelde twee jaar met haar oudere zuster Ann;
verhuisde het gezin naar Boston, waar Mr. Alcott directeur werd van de
Temple School. Nu was hij dan in de gelegenheid zijn opvoedkundige
theorieën in praktijk te brengen, maar ongelukkig schenen de kinderen er
nog niet rijp voor. Het aantal leerlingen verminderde steeds, tot er maar vijf
overbleven, waarvan drie zijn eigen dochters waren. Ook door zijn ijveren
tegen de slavernij maakte hij zich vijanden en eindelijk besloten de ouders
maar liever in Concord op eenigen afstand van Boston te gaan wonen.
Beter was het Mr. Alcott gelukt zijn opvoedkundige denkbeelden op zijn
kinderen toe te passen. Het was een van zijn principes, dat zij veel voedsel
voor hun verstand moesten hebben, maar weinig voor het lichaam. Ook de
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eenvoudigste lekkernij was thuis verboden, maar Louise herinnerde zich
altijd hoe een oude dame, die in een hotel in Boston woonde, hen lekkers
toestopte, dat dankbaar aanvaard werd.
De twee en later de vier zusjes, er waren nog Lisbeth en May bijgekomen,
Uit: „Onder Moeders vleugels."

BETH MET HAAR POPPEN

moesten zich al heel vroeg wennen een dagboek te houden, waarvan de
ouders inzage hadden.
Haar vader leerde hun dat hun geest (mind) een ronde kamer was, waarin
de ziel als een gevleugeld wezentje woonde. Die kamer was vol planken
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en laden, waarin allerlei goede en kwade eigenschappen geborgen waren.
Eiken Zondag bracht Louise „haar kamer" in orde. Eenvoudiger waren de
drie regels die haar moeder hun stelde: „Beheersch je zelf. Heb je naasten
lief. Doe de plicht die het dichtste bij je ligt."
Maar ook onder de strenge principes van den vader werden de kinderen geen
brave Hendrikken, de geest van liefde en oprechtheid der beide ouders, de
energie en opgewektheid der moeder vooral, maakten hun jeugd gelukkig,
ondanks alle ontberingen.
Louise, aan den eenen kant een heel bewegelijk, levendig kind, had al vroeg
haar „thinks", zooals ze haar gedachten noemde, en haar .onstuimige geest
werd het best tot kalmte gebracht door rustig met haar te redeneeren.
In het oude huis in Concord, met de schuur, waarin ze zoo heerlijk comedie
konden spelen, hadden ze gelukkige jaren. „Onder Moeders Vleugelen" getuigt ervan.
Maar Mr. Alcott was met dit bestaan niet tevreden, en van een reis naar
Engeland kwam hij terug met het plan een kolonie te stichten, die gegrond
zou zijn op een eenvoudige levenswijze en hooge gedachten. Mr. Lane, die
uit Engeland meekwam, zou medestichter zijn. Een klein goed werd aangekocht met een oud huis, dat ze „Fruit-lands" noemden, landbouw en vruchtenteelt zouden hun een bestaan verschaffen, voor geld mocht niets gekocht
worden.
Al zijn vrienden lachten Mr. Alcott uit, die zich scheen te verbeelden dat
bet leven in de kolonie als een voortdurende picnic zou zijn.
Mevrouw Alcott, die de droomgin van haar man absoluut niet deelde, zwoegde vroeg en laat om aan de bewoners van Fruitland tenminste het allernoodígste te verschaffen. Mr. Lane had zich als strenge leider der kolonie opgeworpen.
Miss Page, een zenuwachtige muziekleerares, zou o.a. de kinderen les
geven. Maar ze was heel lui, en toen de kinderen ontdekten, dat ze bij de
buren een vischstaartje gegeten had, werd ze weggezonden.
Alle dierlijk voedsel was namelijk streng verboden en Mevr. Alcott vond
het een heele toer voor elf menschen eten te bereiden, als vleesch, melk,
eieren, boter en kaas niet gegeten mochten worden. Ook voor kleeding
mochten enkel plantaardige stoffen gebruikt worden en al de kolonisten
liepen rond in broeken en tunica's van bruin linnen.
De kinderen, vooral de twee oudsten, moesten hard meehelpen en 's avonds
stelde Mr. Lane hun nog allerlei moeilijke vragen. Toch wist Louise nog tijd
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te vinden voor lezen en dank zij hun moeder leden de kinderen niet te veel
onder dit eigenaardig bestaan.
Op een keer dat de heeren uit preekera waren en Mevr. Alcott voor onweer
Uit: „Onder Moeders vleugels."

... „IK STEL DEN HEER THEODOOR LAURENCE VOOR
ALS EERELID VAN DE P. C....... EN TOT ONTSTEL TENIS DER OVERIGE LEDEN RUKTE JO DE DEUR OPEN
VAN EEN KLEIN KAMERTJE, WAAR LAURIE OP EEN
VODDENKIST ZAT ...
vreesde, haalde ze met de kinderen den geheelen oogst binnen in lakens en
bbaliemanden. Was 's zomers dit leven nog mogelijk, 's winters leden ze
gebrek en zelfs Mr. Alcott moest eindelijk inzien, dat de kolonie een mis-
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lukking was. Mr. Lane had hen al eerder in den steek gelaten, tot vreugde
der kinderen.
Geholpen door een broer van Mevr. Alcott, keerden ze, na eenige maanden in een dorp op kamers te hebben geleefd, naar Concord terug. Daar
genoten ze opnieuw van den omgang met Emerson, die veel invloed op
Louise had, en met Thoreau, een groot liefhebber en kenner der natuur.
Hij wandelde met de kinderen door de bosschen ; wat hij Louise van
bloemen en planten vertelde, zou ze later teruggeven in haar „Bloemensproken".
Hadden ze ondanks voortdurend geldgebrek een gelukkige jeugd, doordat hun moeder het leven zonnig wist te maken, zoo ging Louise, uiterlijk
de meest onbezonnene van het viertal, toch dikwijls in stilte er onder
gebukt, dat haar moeder zoo hard moest sjouwen. Ze besloot bij zichzelf het fortuin der familie weer op te bouwen, maar hoe?
In Concord, als een meisje van een jaar of i 5, was ze beroemd door
haar talent verhalen te vertellen en tooneelstukken te schrijven, die ze
met haar zusjes, vrienden en vriendinnen in een of andere schuur opvoerden. Zij en haar zuster Ann deden ook reeds pogingen les te geven
in de zoogenaamde „barnschools''. Publieke meisjesscholen waren er niet,
en in verschillende schuren werden meisjesscholen opgericht. Louise wist niet
of ze het tooneel, het onderwijs of een letterkundige loopbaan zou kiezen.
Als kind reeds schreef ze de meest romantische verhalen, ze sloot zich op den
zolder op, en met een oude, bruine shawl om en een muts op het hoofd,
pende ze, als de geest over haar kwam, uren achter elkaar. \Vee degene, die
haar dan kwam storen! Ge herinnert u natuurlijk hoe ze dit later in Jo uit
„Onder Moeders Vleugelen" geteekend heeft. Na herhaalde mislukte pogingen nam een tijdschrift een verhaal op (18 5 2) , waar ze vijf dollars voor
kreeg. De groote sommen die ze later verdiende, maakten niet zooveel
indruk als die eerste vijf dollars! De „Bloemensproken ", die ze eerst aan
de kinderen in Concord verteld had, werden later als haar eerste boek uitgegeven.
Het was wel heel noodig dat de meisjes trachtten te verdienen. De vader was
een veel te onpractisch man om ooit in iets te slagen, en na eenige jaren in
Concord gewoond te hebben, verhuisde het gezin naar Boston, waar de
moeder armbezoekster werd en de meisjes gemakkelijker werk konden vinden.
Ann, de oudste, ging van huis als onderwijzeres, Louise, die van alles kon
aanpakken, gaf lessen, naaide bij kennissen, was een paar maanden als hulp
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in de huishouding bij een oude heer en dochter, waar het niet uit te houden
was, en voelde onder alle andere werk door, dat schrijven toch haar roeping
was. Langzamerhand verdiende ze wat meer met haar verhalen in verUit: „Onder Moeders vleugels."

...

„NA HET ETEN MOEST AMY STILZITTEN. TERWIJL
TANTE MARCK HAAR SLAAPJE DEED .. .

schillende tijdschriften. Met de opbrengst werd dan de kruideniersrekening
betaald of de familie in het pak gestoken.
Maar wat ze nu schreef waren meest eenigszins sensationeele verhalen, die
ze „pot-boilers" noemde en ze wist zelf wel dat ze iets beters kon schrijven
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dan haar rijke phantastie alleen, haar ingaf. Het leven zelf zou haar daartoe
brengen.
Toen de oorlog tusschen Noord en Zuid uitbrak, ging ze als verpleegster
naar Georgetown. Te midden der hospitaal - ellende en het helpen der gewonden, vond ze tijd hen voor te lezen, verhalen te vertellen en tooneelen
uit Dickens voor te stellen. Weldra was Louise aller lieveling, maar haar
krachten waren tegen zulk een inspanning niet lang bestand. Ze kreeg
typheuse longontsteking en meer dood dan levend bracht haar vader haar
thuis. Wel herstelde ze, maar haar gezondheid had voor goed een knak
gekregen. Geestelijk daarentegen was ze rijker geworden.
„De Hospitaalschetsen'', trouw naar het leven geschetst, waarin ze eigen
ondervindingen neerlegde, maakten haar opeens bekend en van alle kanten
kreeg ze aanvraag om copie.
De redacteur van een kindertijdschrift had haar al lang gevraagd eens een
boek voor meisjes te geven, dat eerst in afleveringen zou verschijnen.
Eindelijk dan zond ze hem „Onder Moeders Vleugelen ", waarin ze voor een
groot deel eigen jeugd en die van haar zusters teekende. - Eerst meende de
uitgever, dat er niet veel aan was, tot hij het zijn nichtje in handen gaf. Ongemerkt kwam hij binnen, terwijl ze in de lectuur verdiept was. Ze keek niet
op, dan lachte ze, dan was ze in tranen, maar aan een stuk las ze het heele
manuscript door. Nu wist hij genoeg en hij had zich niet vergist, want zelden
heeft een boek in korten tijd zooveel uitgaven beleefd als deze eenvoudige
geschiedenis. Louise had er het beste van zichzelf ingelegd: de dankbaarheid
aan haar moeder, de liefde voor haar zusje Lisbeth, hierin geteekend als Bet,
het stille huismusch je, die zoo'n groote leegte achterlaat als ze in „Op eigen
Wieken" sterft.
Het was een eigenaardige gewaarwording nu niet langer privaat-persoon te
zijn, de verslaggevers te moeten ontvangen en overal waar ze kwam als een
beroemdheid beschouwd te worden.
Een paar maal maakte ze een reis naar Europa voor haar gezondheid en om
aan zooveel bekendheid te ontsnappen. Het eerste wat ze zag uit haar rijtuig,
toen ze in Londen aankwam, was een reusachtig reclamebiljet voor „De
Kostschool van Meneer Beer" in 50.000 exemplaren gedrukt ! In Duitschland ontmoette ze een jongen Pool, deze „Laddie" en een eenzame jongen,
die in Concord veel bij hen aan huis kwam, vormden samen het beeld van
Laurie, de bekende jongensfiguur. Vele meisjes uit alle oorden van Amerika
vroegen haar om een vervolg waarin Laurie met Jo zou trouwen, 't antwoord
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was : „Voor niemands plezier kan ik Jo met Laurie laten trouwen" en in
„Op eigen wieken" hield ze dit woord gestand.
Eens maakte ze een grappig vers waarin ze de reporters beschreef, die tot op
de muren van haar tuin zaten om copie te zoeken over de schrijfster.
Het vers eindigde:
„Artiesten teekenen zelfs haar nachtmuts
En dit en dit is roem !"
Heel wat meer dan den roem, waardeerde Louise dat ze nu in staat was haar
moeder eindelijk de welverdiende rust te verschaffen. Nu kon ze haar in een
gemakkelijke stoel in een zonnig hoekje zien zitten, ongekende weelde tot
nu toe!
Voor goed waren ze van geldzorgen bevrijd en lachend noemde Louise zichzelf een gans die gouden eieren legt.
Ik wijd niet uit over haar verschillende boeken, die achtereenvolgens verschenen, de meeste kent ge. Telkens, wanneer ze met iets nieuws bezig was,
kwam een ernstige ziekte of de dood van een der haren het werk onderbreken,
maar dan verwerkte zij ten slotte zorg en smart in haar boeken en ze werden
er niet minder om! Het leven spaarde haar niet. Zij verloor haar zwager,
den man van Ann, en zorgde voortaan als een vader voor zijn twee jongens.
Na jaren van achteruitgang stierf haar moeder. Het jongste zusje, dat ze in
staat had gesteld zich in het buitenland aan schilderkunst te wijden, trouwde
in Zwitserland en overleed kort na de geboorte van haar dochtertje, haar
kindje aan Louise opdragend.
Kleine Lulu werd haar door een tante gebracht en met het kleine nichtje
was tante Louise nog eens jong. „Tante Weewee'' kende ze al spoedig als
een fontein van verhaaltjes.
Maar Louise had te veel van haar krachten gevergd. De zorgen van al de
haren had zij op zich genomen en daarbij had ze steeds geschreven, soms
veertien uur achter elkaar. Verzwakt door haar ziekte, kon ze zulk een zwaar
leven niet meer aan. Na een jarenlang lichaamslijden stierf ze reeds op
56-jarigen leef tijd, drie dagen na haar vader.
Jongens droegen de kist naar het kleine kerkhof te Concord, waar ze werd
neergelegd aan de voeten van hen, aan wie ze haar leven wijdde. Duizenden
jongens en meisjes treurden om haar dood. En naast de droefheid om haar,
die nog zooveel te geven had, was het de smart van die haar kenden om het
verlies van de warme, trouwe, krachtige vrouw, die onnoemelijke daden van
liefde en goedheid verricht had, waarvan de menschen niet wisten.

^

DE OUDE DENNEN
DOOR

LIEN DE VRIES
Boven de bloeiende heide
daalde de roode zon.
Achter de heuvels glijden
donkere schaduwen om.
Voor de zachtkleurige luchten,
boven het bleeke zand,
rijst met fluistergeruchten
de donkere dennenrand.
Er wuift om hun bronzen kruinen
een oude tooverzang:
op die bleeke heideduinen

stonden zij eeuwen lang.
Zij zagen de heide bloeien
en dorren en stil vergaan;
zij zagen de jaren groeien
en langs hen henen gaan.
Zij zagen jaren van oorlog,
zij zagen jaren van vree;
En wat er heel vroeger gebeurde,
dat zingt nog altijd mee
in het lied van hun donkere toppen,
die ruischen en fluisteren zacht —
Nu buigen ze d'oude koppen
en droomen van komende nacht.
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Naar het Amerikaansch van ELIZABETH WEIR
Door ELIZE KNUTTEL -FABIUS
• ARBARA Vail, weet je wel dat het nu al acht jaar geleden is
sinds moeder haar moeder heeft gezien ?
„Acht jaar? Dat kan niet, Charlotte."
Of het kan of niet kan,,het is zoo."
* „Maar grootvader en grootmoeder waren hier het jaar dat ik
van school kwam."
„En dat is precies acht jaar geleden, al zie je er nog zoo kinderlijk uit."
„En jij was voor twee jaar in Californië."
„Ja ik, maar ik ben moeder niet."
„Is moeder er dan nooit geweest?"
„Moeder is er tien jaar geleden geweest met twee babies om op te passen, en
die waren drie weken lang onwel en lastig. En toen moest zij hals over kop
naar huis omdat vader zijn been brak. Noem je dat een prettig uitgangetje ? "
„Zooals je het beschrijft was het zeker geen pretje."
„Het was geen pretje. Stel je voor dat je getrouwd was met net zoo'n knappen
man als vader is, dat je net zoo'n uitgelezen troepje zoons en dochters had
als het gezin Vail je hoeft niet te buigen zou je het dan toch acht jaar
uithouden zonder moes? Ik niet, ik zou doodgaan van heimwee. En denk
ook eens aan grootvader en grootmoeder. Als ik zou vermoeden dat een
bende zelfzuchtige kinderen kon maken dat ik mijn ouders verwaarloosde,
zooals moeder de hare heeft verwaarloosd ik zou ze in hun wiegen
verloochenen."
Charlotte stotterde haast van verontwaardiging.
„Zelfzuchtige kinderen '', stoof Barbara op, „wat hebben wij er mee te
maken?"
„Wij hebben er alles mee te maken. Ten minste onze verschillende ziekten
en vacanties en scholen en uitzetten. Kan je je een enkelen zomer herinneren,
waarin niet een van ons, of wij allen, typhus hadden of mazelen, of een
plotselingen hartstocht om iets te leeren, of een reisje te maken, of de eene
of andere dringende behoefte, waarvoor vader en moeder zich opofferden?"
„Maar wij hebben allemaal geholpen."
„ Oja, wij hebben allemaal geholpen. Ik stop een kleinigheid van mijn
waardevol salaris in de familiebeurs. Jij bent de huishoudster en gaat over
alles en spaart het loon van een dienstbode uit en zorgt dat het huishoudgeld
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strekt om in alle mogelijke behoeften te voorzien. Jack betaalt Betty's
muzieklessen. Maar Betty en de tweeling moeten nog opgevoed en gekleed
worden en gisterenavond besloten vader en moeder dat Horton zou promoveeren, al moest Betty daardoor een jaar later naar de akademie gaan."
„Maar, vader's praktijk .... ? "
„Vader's praktijk is uitgebreid genoeg, maar je kent vader. Hij stuurt nooit
een rekening als den menschen de welvaart niet op het gezicht staat geschreven en als hij er een betaald krijgt, zijn er minstens drie arme patiënten,
die medicijnen of voedsel noodig hebben. Het gaat wel beter nu Betty de
boeken houdt, maar Betty kan toch die edelmoedigheden niet tegenhouden.
Ik weet waar het grootste gedeelte van mijn bijdrage blijft."
„Wij kunnen onze ouders niet overbakken, Charlotte, en zouden dat ook
niet willen als wij konden. De hoofdzaak is nu maar, zou moeder naar
Californië willen?"
„Of zij zou willen ? 0 Babs, als je haar stem eens gehoord had toen zij
gisterenavond zei: „Horton moet zijn kans hebben, vader, Californië kan
wachten ". Alsof moeder ooit zou klagen! Maar Californië heeft altijd op
een van ons moeten wachten."
„Dan is het uitgemaakt dat moeder gaat. Wij zullen familieraad houden om
er iets op te bedenken."
„De praktische Babs heeft een voorstel. Maar ik zie niet hoe wij het klaar
zullen spelen. De salarissen van Jack en mij samen tot Juni zouden niet
voldoende zijn, al wilde moeder ze aannemen."
„En moeder gaat toch. Laat mij er een nacht over slapen, dan zal ik een
plan uitbroeden."
Als Barbara een nacht over een moeilijkheid sliep dan beschouwde de rest
van de familie haar gewoonlijk als opgelost, maar dit plan scheen te ingewikkeld, zelfs voor Babs' vruchtbare vindingrijkheid en het was een tamelijk
mismoedig troepje, dat den volgenden middag op den zolder van de schuur
bijeen kwam. Of f icieele briefjes, door Charlotte rondgestuurd, hadden hen
op de hoogte gebracht van de zaak, waarom het ging. Horton, thuis met
Paaschvacantie, was voorzitter. Gertrude, de getrouwde zuster, was opgebeld en fungeerde als sekretaresse. Betty zou penningmeesteres zijn voor het
geval dat een van allen wat anders zou willen bijdragen dan goede raad
wat, gezien den doorloopenden toestand van de beurzen der Vails-gevin,
kinderen,- niet heel waarschijnlijk was. De tweelingen zaten half in het hooi
begraven en waren onder den indruk van het feit te zijn toegelaten tot de
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bespreking der ouderen. Horton, in al de waardigheid van zijn semi- artsschap,
klopte tegen een balk om stilte te krijgen en zette in zijn welbesprekendste
bewoordingen het doel van de samenkomst uiteen n.l.: „onze overbodige
ouders naar Californië te zenden voor een zomeruitstapje."
„Ouders 1" riep Charlotte en richtte zich op.
Horton nam geen notitie van de onderbreking.
„De president verwacht nu een voorstel."
Dadelijk stond Barbara op.
„Ik stel voor dat dokter en mevrouw Derrick Vail den vijftienden Juni van
hier worden weggezonden, onder voorwaarde, niet voor den eersten September terug te komen. Zij zullen zich moeten verbinden te bewijzen grootvader
en grootmoeder Morse te hebben bezocht en de schoonheden van het Westen
te hebben genoten tot hun lichamelijk en geestelijk heil."
„Ondersteun het voorstel '', riep Betty van haar lievelingsplekje in het hooi.
„Maar kinderen '', protesteerde Gertrude Dunham, „hebben jelui er eergig
denkbeeld van wat zoo'n reisje moet kosten ? Nog gezwegen van het verlies
dat vader zou lijden door al dien tijd geen praktijk te doen."
„Zeg Gertrude, jij, die getrouwd bent en je eigen zorgen hebt, kom jij nu
niet met bezwaren ", berispte Barbara.
„Betty weet de kosten. Nicht Merle heeft precies opgeschreven wat zij en
neef Robert verleden jaar besteedden en zij heeft Betty het lijstje gegeven.
Hoeveel was het ook weer, Betty ? "
Zelfs Horton, die alle pogingen om parlementair te werk te gaan, had opgegeven, stond verstomd toen Betty de som noemde.
„Het is physiek onmogelijk, Babs. Misschien zouden wij het nog bij elkaar
kunnen beengen voor moeder alleen, maar vader ook, dat kan niet."
De toon van Gertrude was beslist oudste -zusterachtig.
„Vader is een moeilijkheid '', stemde Barbara toe, „maar denk alsjeblieft niet
het eerste aan al de onmogelijkheden en gooi geen koud stortbad over de
mooie mogelijkheden. Denk je toch eens in, vader en moeder zijn niet meer
samen op reis geweest sedert wij kleine kinderen waren en .... lui .... er is
een medisch congres te Denver en zij hebben vader gevraagd een onderwerp
in te leiden. Is het met de eer van de familie overeen te brengen, dat de een
of andere stomme, jonge dokter .... "
„Zeg eens!" riep Horton.
„De een of andere stomme, jonge dokter '', herhaalde Babs nadrukkelijk,
„vaders artikel afraffelt. Vader denkt er niet over te gaan en wilde eerst zelfs
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niet den tijd nemen het stuk te schrijven. Het wordt noodig dat wij de hand
aan hem houden."
„Roger zegt .... " al de Vails deden een eenparig gekreun hooren. Zij waren
dol op Roger maar Gertrude's eeuwigdurend schermen met zijn opinie was
meer dan zij verdragen konden.
„Roger zegt ", vervolgde Gertrude, zonder zich aan het ontmoedigend geluid
te storen, „dat vader de knapste man is, dien hij kent."
„Alsof het noodig is dat Roger in de familie kwam om ons dat te vertellen!"
hoonde Charlotte.
„En ik wilde er nog bijvoegen dat Roger zegt dat vaders artikelen in de
medische bladen verleden jaar erg de aandacht trokken. En dat de bekende
Dr. Endicott, toen hij verleden jaar hier was, vader consulteerde over een
moeilijk geval in zijn eigen familie en zei dat vader geniaal was in het
diagnosestellen."
Barbara maakte gauw gebruik van haar voordeel.
„Moeten wij dan niet zorgen dat vader naar dat congres gaat en bekende
collega's ontmoet ? Hij praktiseert al dertig jaar in dit kleine stadje en
behalve dat soms een oude studievriend hem komt opzoeken of hij in de
eene of andere stad even een ziekenhuis bezoekt, is hij hier begraven."
„Maar al dat geredeneer brengt ons niets verder ", kwam Horton tusschenbeiden, „wat is jouw voorstel, Babs, als je er een hebt?"
„Natuurlijk heeft zij er een. Heb je ooit Babs gezien zonder plannen?" zei
Charlotte.
Barbara kreeg een kleur maar begon dapper:
„Ik weet dat jelui het allemaal een onzinnig denkbeeld zult vinden, maar
als jelui mee wilt doen onze onschuldige ouders voor hun eigen welzijn om
den tuin te leiden, kan het."
Gertrude keek ernstig. Oprechtheid was een ingeboren eigenschap bij de Vails
en zij voelde zich verantwoordelijk voor de jongeren.
„Betty zegt ", ging Barbara door, „dat vaders praktijk een goed inkomen
opbrengt."
„Als hij het binnen krijgt", onderbrak Betty.
„Vader . zou niet willen dat jij het voor hem ging ophalen", zei Gertrude
haastig.
„Natuurlijk niet. Wij kunnen vader geen gek figuur laten slaan ", ondersteunde Horton haar.
„Val niet in de rede, Horton. Vaders fatsoen blijft onaangetast."
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„Ik kan toch bij peetoom Bennett aankloppen, niet?" riep Betty.
„Peetoom Bennett! Bedoel je dat die .... ? "
„Ja, hij is wel eens wat achterstallig. Ga door, Babs."
Barbara bereidde zich voor op een menigte tegenwerpingen, hoewel zij wist
dat allen zich graag zouden laten overtuigen. Zelfs de tweeling keek bedenkelijk en belangstellend.
„Nu lui, jelui weten allemaal dat de hoofdzonde van onze ouders is te groote
edelmoedigheid. Wij hebben er toe bijgedragen dat de knobbel van zelfverloochening zich buitengewoon bij hen heeft ontwikkeld. Het is nu te laat
hen te bekeeren, maar wij kunnen hen ten minste binnen zekere grenzen
houden. Voor verouderde gevallen zijn straffe middelen noodig. Nu moeten
wij eens een berekening maken. Charlotte hier, heeft sedert zij lessen geeft,
vijf dollars in de week in de huishouding bijgedragen. Als zij nu eens een
hevige behoefte kreeg dat geld te bewaren voor een zomeruitstapje, zou
moeder daar iets tegen in brengen?"
„Neen, zij zou er eerder nog wat bij leggen."
„Juist, al's vader en moeder het voor een ander doen, kunnen zij wel geld
op zij leggen. En nu is mijn plan ze, zonder dat zij het weten, hun eigen
spaarpot je te laten maken."
„Maar dat is maar een druppel in den emmer '', wierp Gertrude tegen, „ik
wilde dat ik meer kon doen, maar ik geloof eigenlijk dat Roger en ik niet hadden mogen trouwen voordat al zijn akademieschulden betaald waren. Hiermee
en met de afbetaling van het huis, houden wij niets over. In een paar jaren is
alles weer in orde met Roger, die zoo knap is'', voegde zij er trotsch aan toe.
Barbara hield waarschuwend den vinger op om een tweede algemeen gekreun
te voorkomen. Zij had eensgezindheid noodig voor haar plan.
„Niemand zal hoeven bij te dragen, Gertrude, maar zou je niet aan vader
geld te leen kunnen vragen ?'' zei zij ernstig.
„Vader geld te leen vragen?" riep Gertrude met afschuw.
„Ik bedoel natuurlijk maar tijdelijk, om het huis af te doen, of zoo iets. Hij
leent aan zoo veel menschen en de helft ziet hij nooit terug. Bij Roger kan
hij gerust zijn."
„Maar Roger. . . . "
„Natuurlijk zal Roger het niet prettig vinden als vader denkt dat hij aan
den grond zit; ik vind ook niet prettig moeder te laten denken dat ik zelfzuchtig ben, maar tot Juni zal ik mij dat maar getroosten '', zei Charlotte
streng, „en Roger zal er niets van krijgen."
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Gertrude aarzelde en Barbara pleitte:
„Je weet Gertrude, al zouden wij vader en moeder nu kunnen overhalen, ze
zijn toch niet te vertrouwen. De kerk zal geld noodig hebben of er is ziekte
in een arm gezin. Het is niet goed voor de menschen ifi dit stadje dat vader
en moeder er altijd zijn om tekorten aan te vullen en voor de armen bij de
springen. Het geeft den menschen geen gelegenheid om zelve edelmoedig te
zijn. Maar als wij het geld hebben en er plotseling mee voor den dag komen
en als vader Moeder's oogen ziet stralen omdat zij naar haar moeder gaat,
kan niets ze meer tegenhouden."
„Maar vader's praktijk?" Gertrude stond nog altijd ongeloovig tegenover
de uitvoerbaarheid van het plan.
„Hm ", het jongensachtige gezicht van Horton stond wat verlegen, „dat is
mijn aandeel. Het is moeilijk het mijn familie aan het verstand te brengen,
maar in Juni ben ik wettig en volledig arts en dan kom ik thuis en neem
dezen zomer vader's praktijk waar. Het is hier een bespottelijk, gezond zomerklimaat en nu vader hier de menschen al dertig jaar behandeld heeft, zou ik
de ernstige zieken wel eens willen zien. En dan dat wilde ik vader en
moeder gisterenavond vertellen, maar Charlotte stond het niet toe ben ik
aangesteld bij een van de vrije klinieken. Daar kan ik mij mee bedruipen, dan
gaat vader's bijdrage in het Californië-potje. Hij heeft ook al wat op zij
gelegd voor mijn promotie en . jelui kunt hem aanmoedigen daarmee voort
te gaan."
„Kan ik mijn vinger niet kneuzen of iets dergelijks?" vroeg Betty hoopvol,
„dan kan het geld dat Jack voor mijn lessen betaalt, ook bij het fonds."
Betty's liefde voor de muziek verhinderde niet dat zij het ook wel eens
prettig vond de lessen te ontduiken.
„Neen, luie juffrouw '', zei Gertrude streng, „jij blijft oefenen. Maar ik hoorde
gisteren dat juffrouw Walter plotseling naar huis werd geroepen en een
poosje weg blijft. Wij zullen vanavond aan Jack schrijven. Ik weet zeker dat
hij het lesgeld zoo lang voor het goede doel zal afstaan."
Horton en Charlotte knipoogden eens vroolíjk tegen elkaar. Zij waren het
meeste bang geweest voor Gertrude's tegenstand maar Gertrude had op haar
eigen beslisten toon gezegd „wij zullen schrijven" dus de zaak was in orde.
De tweelingen, die tot nu toe rustig en aandachtig naar de ouderen hadden
geluisterd, sprongen nu met een soort Indianenkreet plotseling uit het hooi
te voorschijn, stelden zich tegenover Horton en boden gemeenschappelijk hun
hulp aan.

EEN SAMENZWERING 239
„Vader heeft beloofd alles te verdubbelen wat wij aan ons zakgeld oversparen", begon Jane.
„Of verdienen ", vulde James aan.
„Voor fietsen ", zei Jane.
„Wij hebben nu ieder vijf dollars."
„Dat is met wat vader er bij zal leggen, twintig dollars."
„En wij zullen iederen stuiver opsparen."
„En den tuin van mevrouw West wieden."
„En boodschappen doen voor peetvader Bennett."
„En zorgen dat vader geregeld bijbetaalt."
„En alles in het Californië-potje storten '', eindigde James ademloos.
„Vader zal ons de fietsen toch wel geven, het volgend jaar '', merkte James
gemoedelijk op.
„Dat denk ik ook, wijsneus '', bevestigde Horton onder algemeen gelach.
Barbara, die zag hoeveel succes haar mooie plan had, keek peinzend door het
raam naar buiten. Zelfs de tweelingen hadden wat bij te dragen, maar zij
alleen had niets. Gezien den gezonden eetlust van de heele familie kon zij
van het huishoudgeld niets apart leggen. Zij zou buiten haar eigen plan staan.
Charlotte ving den bekommerden blik van haar zuster op, de innige sympathie, die tusschen haar beiden bestond, deed haar begrijpen.
„Hoor eens", riep zij, „zoo doet Babs niet mee. Als de heele familie samenzweert om onze ouders er in te laten loopen, mag Babs niet alleen in onschuld
wandelen. Laten wij allemaal ineens een ontzettenden honger aankweeken,
zoodat Barbara gerechtigd is te zeggen dat zij niet langer met het huishoudgeld kan toekomen. En als zij dan opslag heeft, worden wij heel matig en
het overschot gaat in het fonds."
Barbara's stralende oogen richtten zich dankbaar op haar zuster en de vergadering ging zoo jolig uiteen, dat Dr. en mevrouw Vail, die juist van een
bezoek terug kwamen, elkaar lachend aankeken.
„Die kinderen van ons worden nooit volwassen '', zei de dokter.
Het programma, zooals het in de schuur was vastgesteld, werd stipt uitgevoerd. Horton ging naar zijn colleges terug met een toelage van zijn vader en
een edelmoedig extra'tje van zijn moeder voor bijzondere uitgaven, in zijn zak.
„En nu moest ik moeder laten gelooven dat ik haar spaarduitjes ging opmaken' , zei hij spijtig tot Betty, toen hij aan het station afscheid van haar
nam.
Roger Dunham, daartoe door Gertrude aangezet en met bezwaren, door al
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de Vails weggeredeneerd, vroeg met tegenzin zijn schoonvader een som geld
te leen.
„Dat zou ik voor niemand anders hebben gedaan ", zei hij, toen hij met een
beschaamd gezicht thuis kwam met de tijding dat de Dr. door Betty een
paar oude rekeningen zou laten innen om hem het gevraagde bedrag te geven.
Charlotte klaagde over vermoeidheid door het lesgeven en verklaarde dat een
zomeruitstapje zoo heilzaam zou zijn.
„Ik zei niet wiens zomeruitstapje, maar ik schaamde mij dood, omdat moeder
het zoo lief opnam. Zij vertelde dat zij het zoo heerlijk voor mij zou
vinden."
De tweelingen aten den volgenden morgen ieder vier eieren en kieskeurige
Betty vroeg driemaal om pudding. En toen Charlotte ook nog vroeg om een
vollediger twaalfuurtje om 's morgens mee naar de stad te nemen, kon
Barbara's verzoek om opslag volkomen gewettigd schijnen. De tweelingen
legden zooveel ijver en spaarzin aan den dag, dat Dr. Vail bijna berouw
kreeg van zijn belofte alle verdiensten en - besparingen te verdubbelen.
Maar, zelfs met het sommetje er bij dat Jack bleef zenden voor Betty's lessen,
groeide het Calif orniëf ouds maar langzaam aan. Betty keek bezorgd naar het
bedrag van de besparingen, dat als haar aandeel geboekt stond.
„Het gaat zoo niet", zei zij tot Charlotte, „het is al de eerste Mei en wij
hebben niet half genoeg. Ik wilde dat peetvader Bennett thuis was."
„Maar Betty", wierp Charlotte tegen, ,,je kunt niet bij peetoom Bennett
gaan bedelen."
„Jelui stemde toe dat ik zijn rekening kon gaan innen. Ik ben bang dat hij
vader een chèque zal sturen en het is juist zoo'n groote rekening."
„O, ik begrijp je."
Peetvader Bennett kwam de volgende week thuis en Betty ging tot hem met
haar rekeningboek en haar bezorgd gezicht. Op de leuning van zijn stoel
gehurkt vertelde zij hem de heele geschiedenis. Al de kinderen Vail hadden
hem, van dat zij kleine ukken waren af, de geheimen toevertrouwd, die zij
niet konden bewaren. Die kinderen waren de vreugde geweest van zijn eenzaam bestaan, maar in zijn hart was een afzonderlijk plekje voor bruin
lokkige Betty, het petekindje van zijn vrouw, die hij had verloren het jaar
dat Betty geboren werd. .
„En peetvader ", vroeg Betty, buiten adem van het vertellen, „zou u aan
mij het geld willen geven dat u vader schuldig bent ? Het is nog al veel,
weet u?"
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„En jij vindt dat het nog wel eens zoo veel zou moeten zijn, niet waar,
inhalige jongedame?" vroeg hij, haar aan het oor trekkend.
„Wel, ik zou het niet in mijn hoofd hebben gekregen er over te spreken, maar
nu u er over begint" en Betty was een en al ondeugende glimlach, „vader
rekent u nooit iets voor al de keeren dat u bij ons inloopt en zoo jammert over uw kwalen, dat hij u mee naar zijn kamer neemt en iets
voorschrijft, en voor al de keeren dat u uw keukenmeid stuurt omdat zij
weer niet lekker is. En dan behandelt hij altijd het gezin van uw chauffeur en. . . . "
„Jij kleine Shylock ! " riep peetvader Bennett en keek haar dreigend aan.
Maar Betty liet zich niet uit het veld slaan. „Als vader maar goed vond dat
ik de rekeningen uitschreef ", zei zij bedaard.
„Wat zou je dan doen?"
„Dan zond ik aan rechter Shattuck een rekening voor al de typhusgevallen
die vader 'behandeld heeft in die ongezonde volkswoningen en een aan mijnheer Miller voor Sam Crothers' gebroken been. 0, zij deden alles wat zij
konden voor de typhuslijders en voor Sam Crothers. Mevrouw Shattuck en
mevrouw Miller brachten versnaperingen aan de zieken, Rechter Shattuck
zorgde voor een betere waterleiding en mijnheer Miller repareerde de brug,
maar niemand dacht aan vader. Hij heeft altijd voor al de arme zieken in de
stad gezorgd en dat zal hij wel altijd blijven doen. Toen de typhus zoo erg
was, moest hij Dr. Creighton weigeren hem te helpen bij een mooie operatie
en dat speet hem vreeselijk. 0, er zijn een massa menschen aan wie ik een
rekening zou zenden en een massa, die ik zou manen. Als de menschen eerst
arm zijn en dan rijk worden, betalen zij den kruidenier, den ijshandelaar, den
kolenhandelaar, maar zij vergeten den dokter."
Peetvader Bennett was heel nadenkend toen Betty naar huis was gegaan. De
kleine heks had gelijk. Het stadje was Dr. Vail langzamerhand gaan beschouwen als een publieke instelling, waarvoor het belasting betaalde en waarop
het recht had. Hij dacht aan de jaren, die aan den dood van zijn vrouw vooraf
gingen, jaren van lijden, maar dragelijk gemaakt door de aanhoudende zorg
van Dr. Vail. Hij dacht aan zijn eigen stijf been. De specialiteit had hem
gezegd, dat hij het zou moeten missen, maar Dr. Vail had het voor hem
behouden en kreeg als dank daarvoor zijn eeuwige klachten over de pijnlijke
scheuten, die hij er nog in voelde. Hij dacht aan Sary Ann, zijn keukenmeid,
wier altijd terugkeerende kwaaltjes alleen_ Dr. Vail kon genezen. Ja, het was
waar, zij viel hem aanhoudend lastig. Hij dacht aan het gezin van den
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chauffeur. Den laatsten tijd had hij de kinderen niet geteld, maar alle twee
jaren was er een nieuwe baby geweest en die allen hadden regelmatig op hun
tijd alle kinderziekten doorgemaakt.
Wel, wel, waar was die doktersrekening ? Met zijn stok stampend terwijl hij
liep, ging hij naar zijn boekenkamer, zocht zijn risten papieren door, haalde
zijn chèqueboek voor den dag en, minachtend kijkend naar de gewraakte
rekening, schreef hij een chèque op naam van Mejuffrouw Betty Vail, voor
drie maal het bedrag van het verschuldigde.
„Morgenochtend ga ik naar Shattuck, Miller en nog een paar anderen. De
Vails zouden geen giften aannemen voor hun Californische reis, maar ik
vind dat de stad aan haar verplichtingen kan voldoen ", bromde hij in zich zelven, terwijl hij het licht uitdraaide.

Twee weken later kwamen Dr. en mevrouw Vail terug van een bezoek aan
buiten de stad wonende patiënten. Het was voor mevrouw Vail mogelijk
geworden haar man bij zulke bezoeken te vergezellen daar Barbara haar de
huishouding uit de handen had genomen. Dr. Vail was den geheelen weg
over stil en blijkbaar met iets vervuld geweest.
„Wat is er toch, Derrick ? " vroeg zijn vrouw eindelijk.
„Is het jou ook niet opgevallen, dat de kinderen den laatsten tijd veel geld
uitgeven, moeder?" antwoordde hij.
De zachte mevrouw Vail keek wat ontstemd. Zij had het zichzelve niet willen
toegeven, maar Barbara had hun den laatsten tijd .heel zeker vrij schrale maaltijden voorgezet, in weerwil van het aanzienlijk verhoogde bedrag aan huishoudgeld. En Charlotte, die altijd zoo grif haar inkoopen liet zien, had
ongeopende pakjes mee naar haar kamer genomen. Door de openstaande deur
had mevrouw Vail toevallig gezien dat zij een nieuwen regenmantel en een
nieuwe, zijden parapluie aan Barbara vertoonde. Natuurlijk wilde het kind
er netjes uitzien op haar uitstapje, wonderlijk dat zij nog niet kon zeggen
waar zij heen ging maar haar oude regenmantel was eigenlijk nog heel
goed. En Betty ook die openhartige, kleine Betty was geheimzinnig
geweest met het geld dat Jack stuurde voor haar muzieklessen. Zij had den
laatsten tijd veel over de post gekregen en dat altijd dadelijk naar Barbara's
kamer gebracht, zonder iets te zeggen.
Mevrouw Vail had haar best gedaan zich niet gekrenkt te voelen maar kon
het zijn dat zij het vertrouwen van haar meisjes begon te verliezen? Waren
-
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zij allemaal een beetje hebzuchtig geworden. Zelfs de tweelingen hadden den
laatsten tijd aangedrongen op belooning voor kleine diensten, die zij voor
niets hadden dienen te verrichten. Zij had de vraag van haar man niet beantwoord en hij vervolgde:
„Ik houd er niet van aanmerkingen te maken, maar ik geloof dat Gertrude
en Roger op den verkeerden weg zijn. Ik stemde alleen toe in hun huwelijk
voordat Roger al zijn schulden zou hebben betaald, omdat ik wist dat Gertrude had geleerd zuinig te zijn, maar nu maken zij er nog schulden bij. Ik
heb je nog niet verteld dat Roger mij geld te leen is komen vragen. Het
schikt mij eigenlijk niet het hem te geven. Er zijn weinig rekeningen binnen
gekomen den laatsten tijd. Ik heb nooit iemand gemaand maar ik denk dat
ik nu eens met Bennett zal spreken. Zijn rekening loopt het langste.
En dan, moeder, geeft Horton verbazend veel geld uit. Ik had gehoopt, dat
hij dit laatste jaar iets zou hebben gevonden, waardoor hij voor zichzelven
zou kunnen zorgen. Maar dat schijnt niet in hem op te komen."
Moeder Vail had dadelijk een verdediging klaar.
„Vader, ik geloof zeker dat de jongen hard werkt, en misschien is het tegenwoordig zoo gemakkelijk niet meer een baantje te vinden als in je eigen
akademietijd. Hij schrijft den laatsten tijd zulke korte brieven omdat hij het
nog nooit zoo druk heeft gehad."
Maar noch de dokter, noch zijn vrouw, waren volkomen gerust. Door beider
geest spookte de vraag of zij hun kinderen ook bedorven hadden.
En nu reden zij het erf op en daar, van den zolder van de schuur af kwam
de geheele Vailfamilie als in een kluwen naar beneden tuimelen. Roger
Dunham was de eerste, die zich losmaakte, en, met aan iedere hand een der
tweelingen, het rijtuig tegemoet rende, op den voet gevolgd door Gertrude.
Er ging een schok door mevrouw Vail. Was dat Jack, haar oudste, die op
de oude manier met Horton stoeide om elkaar te verdringen, Jack, dien zij
in geen jaar gezien had ? Ja, dat was Jack's fluitje, vergissing was onmogelijk.
Moeder Vail had voor niemand anders oogen, niet voor Betty, die de laan
afvloog, haar kasboek boven haar hoofd zwaaiend, noch voor Charlotte en
Barbara, wat rustiger de achterhoede uitmakend.
Met een gelukkig gezicht tilde Jack zijn moeder uit het rijtuig en zette haar,
op de bank onder den appelboom en spreidde zijn volle lengte aan haar
voeten uit met het hoofd in haar schoot.
„O Moeder, dat is heerlijk ", zei hij met iets tusschen een lach en een zucht.
Tegelijkertijd leidde Horton zijn vader naar de plaats aan haar zijde, voerden
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de tweelingen een krijgsdans uit rondom de bank en zochten de meisjes in
alle mogelijke stadia van opwinding zich gemakkelijke zitplaatsen op het
gras uit. Dr. en mevrouw Vail hadden door lange ondervinding geleerd
onverwachte gebeurtenissen gelaten af te wachten en zij wachtten, Dr. Vail,
zijn nakomelingschap met trots beschouwend, mevrouw Vail, spelend met
den dikken haardos van Jack.
,,Menschen", begon Horton waardig, „het doel van deze bijeenkomst .......
„O, zeg het ze gauw ", riep Betty, „ik kan niet langer wachten!"
„Moeder, zou u graag naar Californië gaan?" vroeg Charlotte.
„Californië '', de hand van mevrouw Vail rukte zoo krampachtig aan Jack's
haar, dat hij even ineenkromp, terwijl tranen, die zij zorgvuldig trachtte in
te houden, over haar gezicht stroomden.
Dr. Vail sloeg zijn arm om zijn vrouw heen.
„Moeder, niet huilen. Wij zullen probeeren er iets op te vinden."
„Het is gevonden!" gilde Betty, „kijk !"
En haar kasboek vloog over Jack's hoofd heen in haar moeder's schoot.
En toen, terwijl allen door elkaar praatten, werd de geheele geschiedenis van
wat Horton noemde „de Vailsche samenzwering" aan de twee verbijsterde
menschen uitgelegd.
Voordat zij nog iets in het midden hadden kunnen brengen, was peetvader
$e-nnett, zijn stijve knie vergetend, over de haag gestapt, waarachter hij,
openlijk en in het geheim, zijn oogen wrijvend, had staan luisteren, en kwam
hij met zijn stok stampend, voor hen staan.
„Buurman Vail", zei hij streng, ,,je kunt een goed dokter zijn, maar je bent
al een heel slecht zakenman. De stad Hilton eischt dat haar dokter naar dat
medisch congres gaat, om te leeren hoe hij haar moet behandelen. Wij zullen
trachten te verdragen dat die jonge spring-in-'t-veld Horton, dezen zomer
zijn nieuwmodische kunsten op ons probeert. En als je terug bent gekomen,
verzorg je de stadsarmen op stadskosten."
„Dat is dus afgesproken ", zei de praktische Barbara, nog voor dat er eigenlijk iets afgesproken was. „Nu gaan wij naar binnen om thee te drinken met
Horton's lievelingskoekjes. Ik maakte ze vanochtend ter eere van zijn thuiskomst. En vanavond is er iets extra's voor Jack. Ik kan nu weer wat royaler
zijn. Kom peetvader."
Aan de theetafel werd de reisroute besproken. Jack had een ontelbaar aantal
reisgidsen meegebracht.
„Nu hebt u niets anders te doen dan uw koffer te pakken", zei Betty. „Char,
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lotte heeft een prachtigen, nieuwen voor u klaar staan. Wij hebben hem ver
gekocht en waren zoo bang dat u den besteller zou zien."
-lednwk
Mevrouw Vail had den besteller gezien en voelde een drang zich bij haar
groote dochter te verontschuldigen over de onaardige gedachte, die toen in
haar was opgekomen. Zij wist nu ook waarom zij den regenmantel, de
parapluie en andere geheimzinnige pakjes niet had mogen zien.
„Jack heeft vader's maat aan den kleermaker opgegeven en deze wacht nu
dat hij komt passen. Geen confectie voor deze reis, vadertje '', vervolgde Betty.
„En Barbara heeft juffrouw Cartwright besproken voor de twee volgende
weken en er zijn een heeleboel stalen voor u om uit te kiezen, moeder '', legde
Charlotte uit.
„O, wij willen niet hebben dat onze ouders er simpeltjes uitzien. Wij verwachten dat zij de Vailfamilie eer zullen aandoen '', voegde Gertrude er
aan toe.
Lang nadat de jeugd dien avond naar bed was zaten Dr. Vail en zijn vrouw
bij het open vuur, dat in den killen Meinacht zoo weldadig aandeed en
spraken over de dertig jaren die zij in Hilton hadden doorgebracht, over de
vrienden en buren, de smarten en vreugden, de genegenheden en de teleur
maar altijd en altijd weer kwam het gesprek terug op de kinderen,-steling,
de beste kinderen.
„Wij kunnen er nu tenminste zeker van zijn dat wij ze niet bedorven hebben", zei mevrouw Vail na eenig stilzwijgen.
„Was je daar ook bang voor?" vroeg de dokter.
„Als ik dat geweest was, zou ik mij nu geducht schamen over mijn kwade
vermoedens ! " zei mevrouw, niet heel consequent.
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ANNEER wij de twee bijlagen van dit dubbele vacantie•nummer naast elkaar leggen, is het merkwaardig om te zien,
• A. hoe de kunstenaars van geheel andere gedachten uitgaan, hoe
zij beiden in liet onderwerp „schapen" een zeer ver uit elkander
liggende opvatting te zien geven. De eene schilder maakt van
het schaap een schilderachtig onderwerp, het gaat hier om licht, om warme
tonen, om contrasten; de schapen zijn als „geheel" gezien met hun omgeving: een gewarrel van koppen, lichamen en stalrommel, een boer daar
bezig het voer te bereiden, het is alles zeer suggestief, onze verbeel--tuschen
dingskracht heeft zich maar te laten gaan in de richting van een stal waar het
ruikt naar hooi en waar altijd die zekere warme broeiende atmosfeer hangt
van een ruimte waar weinig lucht en licht komt.
De schilder maakt van het onderwerp „schapen" een „schilderij ", straks bespreek ik deze bijlage nog apart. En daarnaast leggen wij dan de andere
plaat, en wij zien al dadelijk, dat de schilder hier niet van het schaap een
schilderachtig „onderwerp" maakt, maar dat het hem te doen is om een
studie van het schaap zèlf. Hier is uitgegaan van een geheel ander gezichtspunt. Een blad uit een schetsboek, waarop de kunstenaar zijn studie naar de
natuur met de grootst mogelijke liefde en nauwgezetheid maakt. Langzaam
komt zoo'n kostbare studie pas in zijn volle waarde tot ons. Op de andere
is ongetwijfeld meer te „zien ". Hier is 't maar heel simpel uitgezegd, de
grootheid ligt in het eenvoudige. Bekijken wij deze plaat goed. De bovenste
schaapskop is weer van een geheele andere uitdrukking dan de onderste. Ieder
onderdeel is voor den schilder van belang; zacht streelt het potlood over het
papier, en vol teerheid is zyn lyn van bek, oog, oor nergens een mistasten,
wat donzige schaduw over den kop en boven het oog, wat sterkere schaduw
in het oor, en de studie bereikt haar doel nl. klaar en eenvoudig de natuur
uit te beelden dit is dan ook wat men een „studie" noemt en hoe
grooter de liefde èn het talent van den kunstenaar, des te grooter zal ten
slotte achter de studie en achter alle fijne détailleering de geest van het object
ons duidelijk worden. Ik bedoel hier b.v. in: het intensieve „schaapachtige".
In dat eene oog van dezen kop ligt immers heel die stomme - dierenwereld
verborgen, die wereld waar wij menschen ten slotte zoo ver van af staanl En
dan het onderste schaap ! De studie van het heele dier wordt hier gegeven
'
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Hoe zuiver volgt de kunstenaar ook hier de natuur ! Ieder onderdeel is voor
hem van belang, van de hoeven tot den kop met den bek en de oogen en de
ooren. Het wollige, dikke lijf, het overelkaar slaan van de pooten!
Prachtig zijn deze teekeningen, wij kunnen nooit dankbaar genoeg zijn dat
zij ons bewaard zijn gebleven. Ga ze vooral zien in dat mooie, kleine
museum in Basel, waar zulke schatten van dezen „Baseler" kunstenaar bewaard zijn! Basel, de stad waar men gewoonlijk doortrekt, en waar de
meesten geen kunstschatten vermoeden zelfs!
Van wien deze kunstwerken zijn ? en ook deze schapen ? Ze zijn van den
grooten Holbein. Schilder niet alleen, maar bij uitstek teekenaar, van wien wij
portretten kennen die juweelen zijn van kunnen en van „zien '', en waar de
kunstenaarswereld zich dagelijks in de musea nog over verheugt! wat een
wereld van verschil tusschen deze twee bijlagen! De eene kunstenaar ziet en
geeft het schaap zuiver „picturaal" om -het- schilderachtige, de ander analyseert de natuur in deze schapen en gebruikt het dier als studie, en geeft daarin
tóch zoo suggestief het stil - stomme, het karakter van dit dier.
Maar de tijd, die achter hen lag en die waarin zij stonden, verschilden hemels
schaapskooi is een uiting van de i 9de eeuw, waarin de geheele-bred.D
aandacht van de schilderswereld meer gericht was op het terrein van het
kleur-en -licht probleem dan op het strakke en zeer verdiepte uitbeelden der
natuur. De i gde eeuw is de eeuw van bet „zien" van de impressies, de
krabbels, de schetsen, en in de uitgewerkte schilderijen stonden geheel andere
waarden en eischen achter den kunstenaar, dan den tijd waarin een Holbein
leefde, eind 15de, begin i ode eeuw! Toen was in Duitschland de streng
religieuse kunst in vollen bloei, de uitingen hiervan besprak ik in Durer.
De kunstenaar beeldde zoo geheel bewust uit wat er aan religieuse en geestelijke waarden achter hem stond!
Hans Holbein, de jongere genoemd in onderscheiding van zijn vader, is in
1 497 in Augsburg geboren. Hij \-estigde zich al vroeg in Basel en werkte in
het atelier van een zekere Herbster. Vanaf zijn jonge jaren dateert een vriendschap met Erasmus, en deze waardeerde vooral het scherpe analytische zien
van Holbein, geuit in zijn teekeningen. Het is niet alleen in zijn kleinere
studies als deze schaapjes, maar vooral in zijn meer doorwerkte teekeningen,
in rood krijt of zilverstift, dat Holbein zich doet kennen als een van de
grootste meesters van de lijn! Merkwaardig vrij en persoonlijk is Holbein in
deze teekeningen, waaronder vele portretten! Zoowel vorm als lijn wordt geaccentueerd, en bij de meesten is het slechts een van beide! Hij werkte achter-
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eenvolgens in Lucern, misschien is hij in Italië geweest, in de jaren i 5 i 8 en
' i 9 is men den draad van zijn leven even kwijt, in ' i 9 is hij dan weer te
Basel. De Christus, (in Basel) dateert uit '21 en toont geheel den strengen,
serenen geest welke Holbein bezielde; strak ligt het doode lichaam uitgestrekt
in groote, diepe rust. Uit 1523 stamt het beroemde portret van. Erasmus.
Hij komt dan in dien tijd in Avignon en 't Zuiden van Frankrijk, en 't is
altijd dat wij hem volgen kunnen in zijn portretkunst. Hij schildert voor het
stadhuis in Basel een „Passion" in acht paneelen. Uit dien tijd dateeren vele
oud -testamentische onderwerpen in gravures, die in zijn tijd zeer veel succes
hadden.
Door geldnood gedrongen, aanvaardt hij een aanbieding van Thomas More,
gezant van Hendrik VIII van Engeland en in i 526 vertrekt hij naar Londen,
waar hij tot aan zijn dood bleef en waar, in Buskingham Palace èn in
Windsor eveneens, de heerlijkste teekeningen steeds bewaard zijn gebleven.
Hij schildert in - Engeland ook vele bekende persoonlijkheden. In 1528 is hi
weer terug in Basel en schildert het beroemde familiebeeld van zijn vrouw en
kinderen (Museum Basel) . Hij was gehuwd met een zekere Elisabeth Schmid,
die op dit schilderij een fijn besneden, eenigszins melancholiek gezicht toont,
een gezicht waar men een wereld achter voelt!
Terug in Engeland, schildert hij en teekent uitsluitend portret; in '36
wordt hij geheel in dienst van het hof van Hendrik VIII genomen, en
schildert het beroemde portret van dezen vorst en vele andere vorstelijke
personen.
Holbein legt in deze portretten al zijn geniaal kunnen neer. Hij ontleedt en
bindt samen, d.w.z. hij schildert de fijnste details doch behoudt de eenheid.
Hij geeft de grootheid der ziel, het karakter in al zijn sprekende gelijkenissen.
Het wonder van het portret wordt eerst recht gegeven door den grooten
kunstenaar, die in deze uitingen het hoogste geeft : niet een zuivere gelijkenis
van die-en-die, doch een mensch, „de" mensch, in al zijn uitingen.
Voor wij echter onze beschouwing sluiten willen wij nog eens de schaapskooi
betrachten en wie de kunstenaar is, die dit kunstwerk maakte.
De schilder Charles Jacque geeft ons in deze bijlage dus een schaapskooi te
zien. Een reproductie naar een schilderij, waarin ons al onmiddellijk opvalt
de belichting. Er heerscht. in dien stal een fluweelig donkere toon en een rijk
uitspattend, over de dieren heenvallend licht. De lichtbron zijn de twee nauwe
zijramen waardoor de warme zon naar binnen glijdt en heel die atmosfeer
toovert donker en licht, licht en donker. Hoe jammer dat wij het schilderij
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zelf niet kunnen bewonderen, waar de grond een goud beplekte partij geeft te
zien, en de muur een gulden schijn weerkaatst.
Op de vachten van de dieren speelt de kleur, op het stroo in de ruif, den kiel
van den man; wij beleven het alles mee, zelfs vanaf deze kleine reproduductie .
Jacque is een Fransch 19 de eeuwsch schilder (18 r 3 1894 ) . Hij behoort niet
tot degenen die men lumínisten noemt, want hij schildert niet het licht om
het licht in de gebroken kleuren van het prisma, maar hij schildert de „belichting" en gebruikt het licht dus als bepaalden factor. Hij werkt met
contrasten. Het boeiende donkere plafond en de achterwand, de voorgrond
en de zijwanden zijn voor hem van evenveel belang als het licht zelf! De
schilder is een i 9de eeuwer! Zijn techniek ziet met het aan. De verf is ruig
opgebracht, impressionnistisch ! Doch in dezen schilder is een invloed te
bespeuren van onze 1-/de eeuwers! Met hun zijlichten en hun liefde voor
contrasten! Het is dan ook inderdaad, bij de betrekkelijk weinige gegevens,
dat wij kunnen vaststellen dat deze schilder zeer sterk onder den invloed
stond van Van Ostade en Rembrandt en menig kunstwerk op hen is geinspireerd. Het „genre"- onderwerp, d.w.z. het onderwerp uit het dagelíjksche
leven heeft zeer speciaal zijn belangstelling en liefde.
Van zijn hand kennen wij vele etsen, teekeningen en ook in 't grafisch werk
kenmerkt zich de Hollandsche invloed. Zoo liggen dan deze twee kunstwerken ver uit elkaar: de schapen van Holbein en de schapen van Jacque!

INLEIDING OP DE PRIJSVRAAG VAN 1926
DOOR

C. M. VAN HILLS GAERTHé
R zou een kamp -réunie zijn en de kampmeisjes waren aan 't
instudeeren van een zelf gemaakt, toepasselijk comediestuk.
♦ Toen kwam er een jeugdig student op bezoek.
We zaten te praten en in de andere kamer hoorden we de meisjes
.. ______ declameeren, lachen en zingen.
Wat doen ze toch ? vroeg hij.
Ze repeteeren een comediestuk voor een réunie- avond.
Hebben ze 't zelf gemaakt ?
Ja.
Hij zei: „onze meisjes (dat waren de jonge meisjes in de stad, waar hij
woonde) zouden dat nooit doen; dat kunnen ze niet.
Wat kunnen die dan?
Die kunnen alleen dansen.
Nu spreken jonge studenten graag groote woorden, die men volstrekt niet
onvoorwaardelijk hoeft te gelooven.
Natuurlijk zouden „de jonge meisjes van zijn stad" heel wat meer kunnen
praesteeren dan dansen bij een jazz-band, maar ze hadden op een reeks
bruilofts -partijen toch niets anders gedaan.
Als bij een schoolfeest van leerlingen, die de best mogelijke ontwikkelingskansen hebben, een zaal vol menschen moet zitten kijken naar een bestaand
comediestuk je, waarin een jongen en een meisje als jong getrouwd echtpaar
een half uur lang op het tooneel staan te kijven, dan vraagt men zich toch
af: Waarom is hier nu weer naar een boekje gegrepen, waarom zijn er
onder die honderden schoolkinderen niet een paar geweest, die zelf aan 't werk
zijn getogen, die zelf iets in elkaar hebben gezet, dat werkelijk een ver
voor de toeschouwers zou zijn?
-kwing
En wanneer op een groote partij van ouderen en jongeren het jonge geslacht
zich door niets van het oudere onderscheidt dan dat ze bij de koffie sigaretten
zitten te ronken, dan verlangt men toch terug naar de vervlogen jaren, toen
het den jongen menschen nog als een voorrecht werd aangerekend deel te
hebben aan de partijen van het oudere geslacht een voorrecht, dat met
zich bracht een zekere verplichting, zoodat de toevoeging aan de invitatie:
„Jullie begrijpt, dat oom en tante verwachten, dat de neefjes en nichtjes wat
bijdragen tot de algemeene gezelligheid" eigenlijk overbodig was.
'
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Natuurlijk begrepen wij dat .... je kon toch niet altijd eten en praten;
comedie spelen was zoo plezierig en de uren van voorbereiding waren kostelijke uren van overleggen, waardeeren en afkeuren, en verrassend waren
dikwijls de vondsten. Wie vooruit zei: „niets te kunnen" ontdekte soms
verborgen mogelijkheden, door niemand vermoed.
Het gaat bij het in elkaar zetten van een stuk niet alleen om hem, die 't stuk
bedenkt, die de vlotte verzen of den raken dialoog maakt. Er is ook noodig
degeen, die regisseert, die van de costuums het beste maakt en de noodige
requisieten niet vergeet; er is dikwijls begeleiding noodig, er moet wel eens
een dans gecreëerd worden; een vindingrijk brein, teeken- en muziektalent,
dansvoeten en vaardige handen hebben alle hun kans.
Want het is natuurlijk niet moeilijk tooneel en spelers voor veel geld te
laten aankleeden door daarvoor bestaande inrichtingen, maar in alles wat
zelf bedacht en zelf gemaakt is ligt een charme, die door „koopen en huren"
te niet wordt gedaan.
In dit nummer worden de boeken van mevrouw Van Zeggelen besproken
en als ge Marianna Hoogland het laatste van het viertal leest, vindt
ge daarin:
„Heel achter in den tuin was het tooneelgebouwtje. Er was een goudachtig,
warm licht in het zaaltje. De ramen waren klein, vierkant en zoo hoog
geplaatst, dat alleen de takken der boomen er door te zien waren. Rondom
stonden rood fluweelen banken en in een hoek waren veel stoelen opgestapeld,
maar in 't midden knielde de oude heer met 't witte haar en een zwart
calotje en boog zich over lange strooken doek, op hout gespannen. Die
doeken waren beschilderd.
Wat maakt u daar, meneer ? vroeg Marianne.
Coulissen voor het tooneel. Het is een bosch bij maneschijn, hij wees
met een zwaai van de kwast. Zie je de stammen, het pad, de lucht?
Een huisje .... fluisterde 'Marianne, die nu duidelijker begon te onder
-scheidn.
Aan den anderen kant is een kamer geschilderd. Deze maneschijn is
voor een ander stuk, dat mijn dochter zelf geschreven heeft ... .
Weinig menschen zullen beschikken over een eigen tooneelkamer in den tuin,
maar ook zolders, gangen, kamers kunnen als tooneel dienst doen en in een
tuin .heeft men gemakkelijk een openlucht -theater. En waar het in deze aan
aankomt: de dochter des huizes schreef zelf de comediestukken-halingop
en de vader schilderde de coulissen.
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En in Louise Alcott's bekende boek „Little Women" (Onder Moeders
Vleugels) , waarvan ge enkele afbeeldingen vindt in het artikel van mevrouw
Kluit de Clercq in dit nummer, krijgen we uit dien tijd, toen de meisjes
nog zooveel thuis waren, een feestavond, dien ze zelf organiseerden en ik
geloof, dat dit alles niet zoo heel veel verschilt van de feestavonden der tegen
meisjes, die initiatief en verbeeldingskracht, opgewektheid en vol--wordige
harding bezitten, om de uren, aan de vreugde en ontspanning gewijd, tot in
de kleinigheden te verzorgen. We lezen in „Onder Moeders Vleugels":
„Daar de meisjes niet rijk genoeg waren om zich groote uitgaven te veroorloven, moesten zij haar verbeelding te hulp roepen en ze maakten zelf alles
wat noodig was. Sommige van haar voortbrengselen waren wezenlijk heel
aardig: guitaars van bordpapier, antieke lampen van ouderwetsche sauskommetjes gemaakt en met zilverpapier beplakt, prachtige japonnen van
oud katoen, schitterend van tinnen loovertjes uit een fabriek van ingelegd
zuur afkomstig.
Een paar bruin leergin laarzen, een oude floret en een half versleten wambuis,
dat eens door een schilder gebruikt was voor een schilderij, waren Jo's grootste schatten en kwamen bij elke gelegenheid te voorschijn.
Op Kerstavond nam een dozijn meisjes plaats in het ledikant, dat de loge
voorstelde en zat achter de blauwe en gele sitsen gordijnen in een staat van
gespannen verwachting.
„Een somber woud ", volgens het eenige programma, werd voorgesteld door
enkele heesters en potten, een stuk groen baai op den vloer en een hol op den
achtergrond. Dit hol had een paardendek tot dak, schrijflessenaars tot muren
en daarbinnen brandde een klein kacheltje in volle kracht; een zwart potje
stond er op en een oude heks boog er zich overheen. Dat was Meta met
grijs paardehaar over het gezicht, een rood en zwart gewaad, een staf en
kabalistische teekens op haar mantel."
En om nu op onzen tijd terug te komen: Begin Mei was er op het kasteel
Hardenbroek een week -einde na een cursus van de gediplomeerde leeraressen
en de tweede- en derdejaars-leerlingen der scholen van K. en O. (Kinderverzorging en Opvoeding) van Rotterdam en Amsterdam. In den tweeden
jaargang (1924) heeft Mies Bense in ons tijdschrift verteld over dit werk,
dat toen nog in den aanvang was; we hopen er nu zoovele meisjes door
dezen arbeid worden aangetrokken in dit blad nog wel eens meer van te
hooren.
Over dien cursus en over wat besproken werd tijdens het weekeinde zal ik u
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nu niet spreken, alleen over den Zondagmiddag wil ik iets zeggen ; dat was
een middag van vreugde, door de meisjes zelf georganiseerd.
Er waren toen ongeveer tachtig meisjes bijeen en eenige ouderen, die deel
hadden of belang stelden in het werk van K. en 0.
We hadden een middag van voorstellingen in de zaal van het oude kasteel
met het uitzicht op de verre weilanden, een voorstelling op de brug boven de
slotgracht en op het weitje onder de hooge boomen, waar om den Meipaal
met de lange, kleurige linten en het witte fluitekruid in den top, bij de
vioolmuziek de eeuwenoude Meidans weer gedanst werd : al de fleurige
kleuren, al de aardige dansmotieven in het groene lentegras, in 't wisselend
licht van zon en schaduw.
Er is dien heelen middag telkens teruggegrepen naar den ouden tijd ; wat is
er veel liefs en grappigs naar voren gebracht, wat is er veel
dat in onverdoor de zorgschilligheid afgedreund van geen waarde schijnt te zijn
vuldige uitvoering weer gebracht tot de oude bekoring.
Ik denk hier aan het oud Hollandsche versje van de arme en de rijke marionetten, dat nog door de kinderen in de straat wordt af ge jengeld in twee
stijve rijen, telkens botsende tegen elkaar.
Hier hadden we ze dan ook: De rijke marionetten met de steek en den degen
en het staartpruikje, de vrouwen in wijde, zijden rokken, de arme marionetten met de platte, witte kragen boven het poorterspak en het meisje, dat
als bruid begeerd werd, zedig in haar sobere kleedje, onder den grooten
luifelhoed.
En ineens werden die verzen, zuiver en met begrip en inachtneming van alle
teekens gezongen, tot allerliefste muziek en er was spanning in het simpele
verhaaltje door de smeeking van de rijke partij en de vasthoudendheid van de
armen, die volstrekt niet geneigd waren hun meisje „voor een hoed met
polka- veeren" af te staan.
En heel geestig werd het oude „rI`e Kieldrecht" waar de koster met z'n diepe,
verontwaardigde stem en z'n zelfgenoegzaam gezicht de lichtzinnige meisjes
terecht wees, die hun koeien ongemolken lieten en pas opstonden, als „het
volk al van der kerken kwam".
Er zijn veel liedjes gezongen en vertoond uit vroegere eeuwen, liedjes van
oud -Hollandsche geest en dwaasheid. Er zal zeker nog veel te vinden zijn,
„Jantje zag eens pruimen hangen ", is reeds jaren geleden uitgegeven en wordt
altijd weer met succes vertoond.
Het zingen in de typische costuums doet een vers zeker meer leven, maar de
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kracht en de charme van die liedjes zit, behalve in den zang, in de mimiek,
in het juiste gebaar.
Er was daar geen tooneel; een deel van de kamer, niet meer dan eenige vierkante meters werd voor de opvoering gebruikt, er waren geen coulissen, zoo
goed als geen requisieten, geen décor; er was de gangdeur, waardoor de
speelsters opkwamen, een piano, de costuums; er was dus weinig noodig.

OUD -HOLLANDSCHE LIEDJES DOOR LEERLINGEN K. EN O.

Maar .... er waren de vondsten van de meisjes zelf en die hebben het gedaan.
Later op den middag kregen we ter illustratie, hoe het mogelijk is veel kinderen tegelijk bezig te houden en te boeien, de uitbeelding van een verhaal,
door een der meisjes verteld.
Wij waren geen kinderen meer, maar als kinderen hebben we zitten kijken
en luisteren naar het bekende mythologische verhaal, dat een van hen vertelde, terwijl een groep de handeling uitvoerde. De slotbrug was de Olympus,
daar woonden de goden, Zeus zat er op z'n troon. De lief líjke Persephone
speelde op den voorgrond met haar speelgenooten, de nymphen, die bij de
onzichtbare pianomuziek hun nymphendans uitvoerden. Hades, geweldig en
verschrikkelijk, rooft Persephone, die zoo vertrouwensvol aan 't bloemen
plukken is en voert haar in z'n onderwereld; de trappen naar de diepe slotgracht voerden naar dit rijk der verschrikking ...
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Hier was met de allereenvoudigste middelen, ook wat de costuums betreft,
heel veel bereikt. Slechts één meisje had een spreekrol, zij, die vertelde: de
anderen acteerden, beeldden uit en dansten.
En nu komen we na deze lange inleiding tot de prijsvraag van dit jaar. En
dat is deze:
Een voorstelling, die uitgevoerd kan worden door jonge menschen. (Er
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wordt dus niet bedoeld een stukje voor kleine kindertjes) .
We vragen niet: „een zelf geschreven comediestuk", omdat velen van u daar
misschien geen kans toe zien.
Een aardig comediestuk is natuurlijk zeer welkom, maar ik gaf in de inleiding
opzettelijk eenige voorbeelden, waaruit ge zien kunt, dat een bestaand gegeven, waarin ge misschien nooit een „opvoering" hebt gezien, door verzorging tot een boeiende voorstelling kan worden.
Ge kunt dus beschikken over alle mogelijkheden, ge kunt verzen maken,
proza schrijven; geïnspireerd worden door oude liederen, sagen, verhalen
en dansen.
Het is ook niet onze bedoeling, dat één meisje de geheele zorg voor een
voorstelling op zich neemt; ge moogt u combineeren met anderen en samen
iets inzenden; de inzending moet op de volgende wijze geschieden:
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Gebruik alleen den voorkant van het papier, nummer de pagina's (duidelijk
handschrift of machineschrift) .
Geef het aantal medespelers op.
Geef een beschrijving of teekening van de costumes.
Geef, als er liedjes gezongen moeten worden, de melodieën, als de melodieën
onbekend zijn, de muziek.
Als het duidelijkheidshalve gewenscht is, aanwijzingen voor tooneel, décor
of dans te geven door een teekening, doe het dan.
INZENDING
De inzendingen moeten vóór i October gezonden zijn aan de Wereldbibliotheek, Amsterdam-Sloterdijk.
Aan dit adres stuurt ge een groote enveloppe, waarin zich bevinden twee
enveloppe's met gelijk motto ( geen naam) . In de eene doet ge uw bijdrage,
zonder onderteekening, in de andere uw naam, adres en leeftijd, of de
naam, adres en leeftijd van de combinatie, die het stuk in elkaar zette en de
toevoeging of dit origineel werk is of dat er gebruik gemaakt werd van
bestaande motieven en waar ge die gevonden hebt.
PRIJZEN
De namen van de leden der jury zullen in het Septembernummer bekend
gemaakt worden; de bekroonde onderwerpen, die geschikt blijken ook door
anderen te worden opgevoerd, worden afgedrukt in „Droom en Daad ". De
directie der Wereldbibliotheek stelt f i o o. aan mooie boeken uit haar
catalogus beschikbaar, welk bedrag door de jury geheel of gedeeltelijk onder
de príjswinsters kan worden verdeeld.

INHOUD: C. M. van Hille-Gaerthé: Chillon. - Tine Horsting-Boerma: Vrede.
-- Mar,ie Schmitz: Naar het lichte land. - A. E. Kluit -De Clercq: Louise May
Alcott. - Lien d e Vries : De oude dennen. - E 1 i z e K n u t t e l-Fabius : Een samenzwering. - N. Posthumus Meyjes: Bij de Bijlagen. - C. M. van Hille-Gaerthé:
Inleiding op de prijsvraag van i 926.
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Redactie: C. M. VAN RILLE- GAERTHÉ. Verschijnt maandelijks; de Juli• en
Iedere maand een
Augustus- nummers worden vereenigd tot één Zomernummer
1 '
fraaie bijlage.

VOORRECHTEN VOOR DE INGÉTEEKENDEN OP „DROOM EN DAAD" 1920
I . Korting van f. 2.50 bij een boekaankoop van f 7.50 of meer naar vrije . keuze uit
volledigen catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der „W.B.Vereeniging".

2. Recht - op het Wdmaatschap der „W.B.-Vereeniging" tegen een . contributie van
f 2.--- per jaar (in plaats van f . x o.—) waardoor o.a. de volgende voorrechten
verkregen worden:
a. Eén ex. der Hoofdpremie in bijzonder fraaie uitvoering ter waarde van ca. f .---kosteloos en franco thuis;
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. 50 werken ter waarde van f 1.05 totf. 2. t o franco thuis;
._ .
.
C. Een 'extra reductiebon ` ter. waande van f 2.5 o, geldig bij een boekaankoop van
f 7.50 of meer' naar vege ' keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek;
d. Geheel kóstelooze en regelmatige, toezending van het Boekennieuws der W.B. ;
e• Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen, waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstellingen, Lezingen, Voordrachten) ;
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
.
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond;
f. Eén of meerdere mappen kunstprentkaarten voor den prijs van f o.50 (niet leden
-

f 0.95). Leden in plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen één
mappé kosteloos.

3. Korting op het volks-universitair maandblad „Wil en Weg'.', .1 6.—. inplaats
van f 8.50.
.
4. op aanvraag toezending van ons .,,Boekennieuws" teen vergoeding van -t 5 céntvoor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der „W.B.-VereeniS in8 ".
5. Korting op den p js onzer „Winterboeken ".
6. Korting van 50 2t- op de premie -keuruitgave van het p roza en de gedichten van
-

Prosper
en van 4 0 pCt. oP : El. Knuttel-Fabius: Onder de
g„
• KorenP van Langendonck
vraat (gewone prils Ing. f i .g, in Keurb. f 2.95).
7 Kortingen op diverse „Woordenboeken der. W.B." (waarde tg.2 5. voor f5. ) . .
Wereldbibliotbeek -Kalender voor fó .7 5 inplaats
8. Korting ááa o pCt. o.
i
van f I. 5 o) Voor 1927 c i ^t^V'* ontwerp
g. Korting van 20 pCt. o de prijzen onzer ,, sog afieen van Meur." (gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a f o.6 o) .
i o. Korting van ; 5 pCt. op de lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
„Jacob van Campen".
,
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LEVE AIGS-VOO1W DEN
Het abonnement op „Droom en Daad" kost slechts f6.— (voor abonné's op een onzer
andere uitgaven f 4.50) .Voor buiten* 'Amsterdam met f 0.25 verzendkosten verhoogd.
Voor het buitenland en Indië'. resp. f 7.50 en f 5.75.
Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in half 'aarlijksche of driemaandelijksche termijnenyaarnetoe estaan. Losse
" . Losse -banden voor alle jaargangen
o.8 p er stuk.
er stuk f o. 75
numme rsP5
P

PREMIE OP HET AANBRENGEN VAN NIEUWE ABONNE'S
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E maakten kennis toen we naast elkaar stonden te kijken naar
twee vechtende jongens, die rollend over de straatsteenen en
omringd door ontelbare schreeuwend aanmoedigende makkers,
vol vuur op elkander lostimmerden. De één overtrof den
ander verre in lengte en kracht en mijn rechtvaardigheidsgevoel
begon in opstand te komen. Juist wilde ik tusschenbeiden treden, toen de
oude man naast me naar voren trad, in iedere hand den kraag van een vechtend jongetje nam en ze overeind sjorde.
„Ziezoo, kwaje rakkers, nou is 't uit", kraakte zijn oudemannetjesstem.
Verschrikt keken de strijders naar den vredestichter, maar toen ze inplaats
van den instinctmatig verwachten politieagent slechts een klein, oud mannetje
zagen, verdween hun vrees op slag en dadelijk stemden ze met het koor der
toeschouwers in:
„Bemoeial .... 1 Ouwe gek .... ! Steekneus .... !" en natuurlijk het scheld
dat geen enkele Rotterdamsche straatjongen ooit vergeet : ,,Rotvent!"-word,
Boos keerde het oudje zich om en brommend wilde hij weggaan, zich niet
opgewassen voelend tegen die bende joelende sprinkhanen. Maar ik kon het
niet over m'n hart verkrijgen, dezen miskenden vredesengel zoo te laten vertrekken en voegde hem vergoelijkend toe:
„Och, ze meenen het zoo kwaad niet en het voornaamste heeft u toch bereikt;
ze zijn hun geheele vechtpartij vergeten. - Dankbaar voor het beetje waar~
deering, tikte hij aan z'n sjofele petje en wandelde, belust op een praatje,
met me mee.
„Ja, juffrouw, maar 't is toch geen doen voor zulke kwaje rakkers, zulke
snotneuzen, om een ouwe man als ik zoo te behandele. Meelije heb ik met d'r
kleere, waar d'r ouwers hard voor motte werreke. En zullie .... ? Zullie legge
d'r mee op de straat te dweile .... En wat krijg ie voor dank .... ? Niks,
niks as scheldwoorden."
ik knikte toestemmend. Van zijn standpunt had de man gelijk en je mag
van iemand op dien leeftijd niet verwachten, dat hij zich het geval van een
paar tienjarige menschjes, die - het oneens zijn, kan indenken. Maar ik ben
nog lang geen tachtig en geen zeventig ook, nog op geen stukken na en ik
kan me best voorstellen, dat twee Hollandsche jongens, een strijd voerend,
.
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waar hun schooljongenseer of het bezit van een knikker mee gemoeid is,
als dat gevecht plotseling wordt verbroken, niet door een pootigen diender,
maar door een ongevaarlijk oud mannetje met grijs haar, niet hun pet afnemen en beleefd voor de bemoeiingen dankzeggen, ook al hebben ze op
school een schrift vol geschreven met : „Hebt eerbied voor den ouderdom".
Maar om toch ook iets te beweren zei ik: „Ach ja, ondank is 's werelds loon."
Nu was het de beurt van mijn metgezel heftig te knikken. Blijkbaar had hij
op dit punt bittere ervaringen, maar ik voelde, dat het gesprek den pessimistischen kant zou opgaan en afleidend vroeg ik:
„Is u vroeger wel kinderen gewend geweest ? "
„Kinderen gewoon .... ! Nou of ik. Zelf heb ik d'r tien gehad, nou al allemaal groot en getrouwd en zelf alweer kinderen. 'k Woon nou bij me dochter
in .... , 'n goeie meid en 'n brave man hêt ze en die hebben ook twee spruiten.
Hij is schoenmaker van ze vak, net as ik gewees .ben .... nou nie meer ...
zoo'n enkel keertje hellep ik me schoonzoon nog wel is, as 't ie 't druk heef,
maar ik ben eigenlijk te oud om nog 'n goeie zool of 'n net stukkie op te
zette. Ja, ja, 'k wor oud. Me vrou is al lang geleje gestorreve en twee kinderen
ook, maar de rest is nog in leve en allemaal gezond hoor .. , brave kinderen,
beste kinderen .... nooit niks geen verdriet van gehad."
Hij verschoof zijn gelapte hoofddeksel en z'n ooggin glansden me achter de
brilleglazen tevreden toe.
Ik kreeg van binnen een warm gevoel. Het doet altijd goed naast een tevreden
menschenkind te loopen, want die zijn spaarzaam gezaaid.
„En nu maakt u zeker een morgenwandelingetje, terwijl uw dochter de kamer
doet", vischte ik, me de situatie indenkend.
„Ja, ja, 's morgens zijn ze me het liefst kwijt, dan heeft het vrouwvolk het
te druk, maar 's middags ben ik ook altijd van de vloer, want ik zit eigenlijk
de heele dag in de bibeloteek, daar heb ik zoo sinds jare me vaste plaassie."
„In de leeszaal?" vroeg ik me bezinnend, „o, maar dan heb ik u wel eens
zien zitten, achteraan in den hoek."
„Juist ", knikte hij glunder.
„Maar .... e .... leest u dan zooveel ? "
„Ja, dat ga wel, maar ik kan het niet erg vlug, het gaat langzaam, dat, begrijp ie wel, me ooge worre slecht .... en ik heb het vroeger weinig gedaan,
altijd te druk in de schoenmakerij."
„Nou, maar u kunt nu uw hart ophalen. Zeker leest u boeken van Van
Lennep of Justus van Maurik?"
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„Nee, die ken ik nie, ik hou erg veel van vlinders en bloemetjes en zoo en
daar lees ik van."
„Zoo", zei ik een weinig verbaasd, „dat is interessant."
Graag had ik iets naders over zijn leespartij vernomen, maar we stonden vlak
voor de bibliotheek en ik had me al schandelijk verlaat, dus groette ik hem
vlug en wenschte hem het beste.
Hij knikte vriendelijk. „Dag juf", en op m'n schoenen wijzend, „as u soms
te repareere hêt, mot u het maar late wete, prompte bediening en niet duur
hoor 1 " En toen ik al een eindje weg was, riep hij nog : „Wagenstraat i 6 1"
En langzaam beklom hij het breede, hooge bordes, bij elke trede voorzichtig
een stram been opheffend.
In den loop van den dag vergat ik de geheele ontmoeting, maar een week later
moest ik in de leeszaal iets opzoeken en zette me even aan één van de lange
tafels, waaraan slechts ijverig lezende en studeerende menschen gezeten waren.
Toen ik het gezochte gevonden had, keek ik rond en nam de rest van het
publiek eens op. 't Waren meest jongelui, hard blokkend boven stapels boe
een visioen van griezelige examens en onverbiddelijke examinatoren-ken,di
opwekten. Opeens ontdekte ik naast een gapenden student een kaal hoofd met
een grijs plukje haar.
„Wacht, m'n vriend, de schoenmaker."
Aandachtig door het brilletje turend, woord voor woord bijwijzend met den
vinger, zat hij daar, gebogen over een wonderlijk dik foliant. Het blauwe
boezeroen slechts weg gedacht en je zou zweren, dat daar een oude, geleerde
professor zat. Een poosje keek ik nieuwsgierig naar hem. Geen oogenblik
zelfs zag hij op en langzaam, heel langzaam verschoof de vinger; 't was of
hij ieder woord eerst spelde, voordat zijn bewegende lippen het lazen. Met
stijgende verbazing bedacht ik, hoelang de man er over gedaan moest hebben,
eer hij zóóver in het boek gevorderd was. Zeker driekwart had hij ervan gelezen en stellig was het vijf,_ zeshonderd bladzijden dik. Op 't laatst hield ik
het niet langer uit en naar hem toegaand, tikte ik hem zacht op den schouder.
Verstrooid keek hij op en glimlachte me toen herkennend toe.
Fluisterend, om niemand te storen, vroeg ik:
„Is dit het boek over de bloemetjes en vlinders?"
Hij knikte: „Ja, ja, 'n mooi boek."
„Je zult er toch zeker wel lang Over doen, 't is 'n heele kluif dunkt me."
„Ja, och, ik kan 't niet zoo gauw. Meer dan twee bladzijden op een dag krijg
ik gewoonlijk nie af, dus 'n jaartje heb ik wel noodig."
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„Een jaar. . . ? .... mag ik eens kijken ?"
Ik bladerde het geweldige werk eens door. 't Was een boek over natuurlijke
historie. 't Leek me erg wetenschappelijk en 'n beetje ouderwetsch; geschreven
door een paar onbekende proffen. „'t Zou wel taai zijn." En m'n bewondering voor den leeslust en de volharding van het schoenmakertje steeg.
Waarvan zou de man, die zijn heele leven in een dompig stadsschoenmakerijt je
had doorgebracht, die liefde voor de natuur hebben ? Mogelijk had hij voor
zijn venster een geranium en een varenplantje staan, maar kapelletjes zouden
er wel niet in zijn werkplaats hebben rondgefladderd.
Plotseling ontdekte ik op het titelblad, met kleine letters gedrukt: Deel IV".
Verschrikt wees ik er naar.
„Het vierde deel ... ? Bent u daarmee begonnen ? U heeft toch zeker ... .
niet .... ? "
„Ja, ja ", mompelde hij, goedig lachend, ,,ja, die heb ik al uit .... , maar ...
e .... 'n paar jaartjes heeft het wel geduurd."
Ontdaan schoof ik hem het boek weer toe en, heel zacht, het bijna niet dur
uit vrees voor het antwoord, fluisterde ik:
-vend
....
og
....
?
"
na
dit
....
nog
.......
„Komen er
Tot antwoord wees hij naar de boeken aan de wanden en dadelijk had ik
zijn rij gevonden, de rij waaruit deel IV ontbrak. Daar stonden in statig
gelid naast elkander twaalf dikke boekdeelen, alle hetzelfde formaat en hetzelfde ongezellige, geleerde voorkomen.
Bijna kreunde ik. „Twaalf .... twaalf zulke boeken en nu aan het vierde
?"
deel bezig, dus nog acht .... en twee bladzijden per dag ..
..

En opeens doorschokte het me.
„Hemel, hij was al zoo oud .... als hij die maar .... "
En alsof hij mijn gedachten raadde, zei hij vertrouwelijk:
„Weet u, waarover ik me nou alleen maar bezorgd maak. ... ? .... Dat ik
nie klaar kom voor Onze Lieve Heer me bij Zich roept. Zie je, zoo graag zou
ik ze allemaal uitleze, enne, .... as ik nou middenin uit moes scheie .... , dat
zou net weze, of ie iets onafgemaakt moes late en 'k heb altijd de boel zoo
graag heelemaal klaar gehad, in de schoenmakerij ook vroeger .... Maar, ... .
nou bid ik maar dikwijls, of ik nog zoo lang hier mag blíjve tot het klaar is,
hè, as .... e .... ten minste me ooge het uithouwe."
Stil ben ik weggegaan, terwijl hij zich weer over zijn boek heenboog.
Er zijn van die gevallen, waar de tragiek niet tragisch en de humor niet
humoristisch meer is.

C. M. v. H. -G.: DE VIER ZUSTERS
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Sinds dien dag heb ik een zorg meer in het leven : als ik in de bibliotheek kom
is mijn eerste blik naar de hoekplaatsen ik slaak een zucht van verlichting, als
het grijze hoofd er is en dan kijk ik naar de twaalf folianten en zucht zwaar
omdat ook zij er nog zijn.
-moedig.
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R is van onzen kleinen kindertijd af altijd

in boomen iets ge y weest dat ons aan 't droomen en fantaseeren
heeft gebracht.

♦ Hoeveel kinderen hebben op hun daaglijksche morgenwandeling
in 't bosch of plantsoen niet hun' eigen krommen, verdraaiden
of gaven, vertakten boom, dien ze nooit voorbij zullen gaan
zonder als hij een paard verbeeldt eerst een rit te doen op z'n gebogen
tak, als hij een boot voorstelt, een reis te doen over verre zeeën. Wie heeft niet
in z'n jeugd een vurig ros bezeten, een goedwillenden olifant of kameel, een
gevaarlijken leeuw, zachtmoedig voor den bezitter .... en het waren alle
boomen of stronken of takken, waarin ónze verbeelding nu eenmaal iets
anders ontdekt had dan de verbeelding van elk ander.
Om hoe menigen boom heeft zich de legende geweven; er zijn spookboomen,
heilige boomen en beschermende boomen, waar men zich veilig heeft gevoeld
als aan den huiselijken haard.
Er zijn boomen als menschelijke lichamen, als oude, kromme vrouwen, als
parmantige mannen, boomen met norsche, vriendelijke, met valsche en goedmoedige gezichten ; we hebben ze zelf gevonden, de schilders hebben ze ge
dichters hebben er liederen van gezongen en sprookjes van-teknd,
verteld; we kennen de „Zeven wilgen in eene boerenwei" van Adama van
Scheltema .
„De wilgen
snikte' en steenden:
g
ze weenden!
„Wat is dat nat !"
„O!" riepen ze met 'n lang gezicht,
„Nee, dat vergeten wij niet licht!"
En zoo is het heel begrijpelijk dat Dr. Defner, toen hij in het weitje bij
Wernigerode met het oude vorstenslot op den achtergrond deze slanke berkjes met de weelderige kruintjes vond, ze „De vier zusters" heeft genoemd.
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IX
Wonderlijk, als je zoo'n tijd van spanning had doorgemaakt, hoe raar slap
je dan werd als dat alles voorbij was, net of 'n draad, die strak gespannen in
je had gezeten, dan opeens geknapt was. Of niets je nu eigenlijk zoo heel
veel meer schelen kon, zelfs niet je groote, gróote blijdschap van eerst.
Wat was 'n mensch dan toch eigenlijk ondankbaar, peinsde Nina, terwijl ze
van haar stopwerk opkeek en zich met een gevoel van behagen het nu weer
zoo heerlijk gewoon-zijn van alles bewust werd. Moeder weer thuis en zoo
meneer en mevrouw Reeder waren een paar dagen uit
rustig bij haar
en te weten, dat ginds Nikkie langzaam beterde, alleen nog maar hoefde aan
te sterken .... Moest je niet, na die vreeselijke angstdagen, dit zoo waar
deeren, dat je naar niets meer vroeg .... er voor altijd gelukkig mee was ? . .
Nu zuchtte ze. Ach, het was niet zoo. Als het ongeluk, waar je bang voor
was, je den rug maar weer had toegekeerd, dan nam je dat goede, waar je al
haast niet meer op had durven hopen, maar weer als iets geheel gewoons, iets
dat je toekwam .... en je dacht er verder niet meer over.
Och, maar dan kwamen ook immers de andere dingen weer, die je alleen
maar een poosje vergeten had ! .... Of .... vergeten niet eens ...
Zij tuurde naar buiten, waar de gele' blaren vielen .... Herfst .... Vandaag
voor 't eerst was het te kil om alles open te laten. Wat 'n geluk, dat ze twee
dagen geleden nog van het zachte weer had geprofiteerd en voor 't eerst was
buiten geweest. Zoo'n klein eindje maar den weg op en terug en toch was
haar hoofd zoo tuitelig -íj1, waren naar beenen en schouders zoo loodzwaarvan-moeheid geweest of ze uren met een zware vracht gesjouwd had. En
ging het gisteren al wel veel beter ?
't Moet langzaam komen, had Moeder
getroost. Maar vandaag had ze om den guur geworden wind niet gedurfd.
Jammer! Maar misschien zei dokter Brons wel, als hij morgen kwam, dat
ze er toch maar doorheen moest, alle dagen ...
En dan werd alles weer gewoon .... dan ging ze weer leven als alle andere
menschen.
Maar hoe werd haar leven dan? .... Het hare had immers geen inhoud en
geen richting, als dat van anderen, die hun werk hadden, hun plichten en
-
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belangen en genoegens .... Het hare was leeg; het leek of alles in dat jaar
van ziek - liggen eruit was weggevallen. Geen werk wachtte om door haar
opgenomen te worden, niemand had haar noodig .... Ja, ze zou Moeder
helpen met een ditje en een datje, voorzichtig in het begin, later wat meer,
dingen, die Moeder allemaal zelf gedaan had dat jaar, toen zij haar nog verzorgd had bovendien. En de dagen zouden zoo zoetjes verglijden, de een na
den ander, allemaal zoowat eender en zonder bepaalden inhoud .... een
jaar .... en weer een jaar .... en nog veel jaren .... En niets om blij mee
te zijn .... en niets om naar te verlangen ...
Langzaam trok Nina den draad door de kous en zij had het gevoel of er een
kou door haar heen trok. Hoe vreeselijk was 't te denken aan wat voor haar
lag! Als een grauwe dag, waar geen zon in kon doorbreken.
Maar had ze dit vroeger dan niet gevoeld, voor ze ziek werd, vroeger, toen
haar leven toch geen andere vulling en geen andere vooruitzichten had dan
nu ? Vroeger .... het leek een eindeloosheid geleden, of ze 't zich nauwelijks
herinneren kon. Wat was er in haar veranderd in dien tijd ? .... Ach, ze was
toen nog een kind geweest, dat nergens aan dacht, en nu ...
Als een pijn sneed het door haar henen. 't Gaf immers niets of je al probeerde
jezelf te bedotten, blind te zijn voor wat er toch was! Vroeger was ze gelukkig geweest, doordat ze niets anders verlangde dan wat ze had .... maar
als er éens iets in je leven geweest was heerlijker en liever dan alles op de
wereld .... en je verloor het, dan kon je nooit meer heelemaal gelukkig zijn
met de gewone dingen ...
0 nee .... geen tranen nu! Zij voelde en zag het vochtgesprinkel voor haar
oogappels en met roerloos neergebogen hoofd trok zij den draad op en neer
en durfde nauw' ademhalen.
Zoo schrok zij bijna van Moeder's stem, plotseling na zoo lange stilte:
Wat zijn we zoet, allebei ...
Nu moest zij van diep haar adem ophalen eer zij spreken durfde.
Ja .... fluisterde ze, en vreemd was haar stem. En zij keek niet op, maar
voelde dat Moeder haar aanzag. Als vanzelf richtte zij zich wat hooger, 't
was of een hand over haar gezicht streek om het te effenen.
Ben je moe ? Schei er dan -liever uit en ga wat liggen.
-- 0 nee, ik ben niet moe, zei Nina en ze kon nu zelfs een glimlachje vinden.
Maar toen haar blik dien van Moeder ontmoette, schokte er iets in haar op,
dat haar een blos naar de wangen dreef. Zij voelde: Moeder's oogen zagen.
Zij zagen dat er iets was en vorschten naar wat zij verborgen hield.
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Een oogenblik duurde 't, dat zij zoo elkaar aanzagen; zwijgend liet Nina
haar oogen weer neergaan naar haar werk, haar hart bonsde met doffe slagen.
Als we zoo samen zitten, jij en ik, praatte Moeder, dan is 't me wel
eens wonderlijk .... Soms net of je niet moeder en kind meer bent .... Ik
voel me niet zooveel ouder dan 'n jaar of tien geleden, maar jullie bent in
dien tijd groote menschen geworden ...
Met een onzeker gevoel zocht Nina naar de goede woorden om nu te zeggen.
. dan wordt
Ja .... als je ouder wordt .... allebei groote menschen .
't anders ...
Ja, wèl anders! Moeder's woorden waren als een zucht. Vroeger
kropen jullie op me schoot, en dan werd me van alles ingefluisterd, mooie
dingen en leelijke dingen, en jullie vroeg er nooit naar of ik het wel hooren
wou, want dat sprak vanzelf .... Natuurlijk sprak dat vanzelf, een kind
begrijpt dat wel. Maar nu zit je bij mekaar als wijze groote menschen en je
zwijgt, of praat over dingen, die je niet schelen kunnen ...
Ach Moeder .... u moet niet denken .... Zoo is het niet anders geworden dan vroeger! Ik zou nog wel .... Maar je kunt niet over alles praten .
er zijn dingen .... Nina bebeet haar trillende lip.
0 ja, ik weet 't wel., Moeder's stem had iets van de gewone grappigheid,
maar diep daaronder trilde 't zacht, als je kinderen groote menschen zijn
geworden, dan zijn ze je kinderen nog maar half. Groote menschen hun hart
is nu eenmaal als 'n tuintje met 'n hooge heining er omheen, niemand mag
erin kijken, ook niet wie er eenmaal de bloemetjes geplant heeft ..
Och Moeder toch .... Nu was Nina naast haar, haar arm om Moeder's
hals, en streelde het krullige, bruine haar en die ronde, zachte wangen. Een
dringend verlangen golfde in haar op om nu alles uit te spreken wat haar
kwelde, om in een zoet - overgegeven innigheid, in een stille vertrouwelijkheid
het donkere verdriet een oogenblik te vergeten, om het even kwijt te zijn, het
te leggen op de schouders van een ander, wier liefde het wel voor haar dragen
wou. Haar mond viel bevend open, zwaar ging haar adem in een kort oogenblik van zelfstrijd. Maar ach, wat kon 't haar baten, of Moeder weten
zou? .... En wat viel er te zeggen? .... Wat ze omtrent Tony dacht ... .
ze had toch zelf geen zekerheid! En Moeder, die van afhandelen en doortasten hield, zij zou de dingen misschien willen forceeren en dan .... o nee,
het gaf allemaal niets. En opziend naar Moeder's in haar pruilende verdrietigheid nu weer zoo kinderlijk gezicht, voelde zij weer die beschermende zachtheid haar komen vervullen, of zij 't eigenlijk was, die de oudste was, die 't
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sterkst moest zijn .... Maar dan moest ze ook weer gewoon zijn, niet meer
rondloopen met een_ martelaarsgezicht. Och .... en dat kón toch ook, het
was niet zoo erg, allemaal .... niet zoo zwaar ...
En haar toon was licht en met een lachje erin, nu ze met Moeder's hand in
haar handen, schertsen kon:
Jij lief ouwetje van me .... wat zie je toch 'n zwarte muizenissen! ...
Je kind is toch nog je kind ! Hou ik dan iets minder van je dan vroeger ? Heb
maar wat geduld .... Alle dingen komen goed ...
Zacht, als een poesje, wreef Moeder haar wang langs die van Nina. Zij zuchtte
eens, maar haar stem klonk toch alweer haast gewoon nu:
Och ja .... alle dingen komen goed .... Dat beteekent: trek je maar
nergens iets van aan. 't Is wèl gemakkelijk ...
Kwamen werkelijk alle dingen goed ? peinsde Nina, toen zij alleen zat
Moeder was nog een uurtje naar Ans gegaan. Ja, dat wilde ze nu eens geboven. En zij wilde nu niet meer aan zichzelf denken. Want hoe klein en
ellendig was dat toch eigenlijk I Als je van iets afstand had gedaan, dan moest
je er ook aan kunnen denken zonder spijt en verlangen. Anders was 't immers
niemendal waard!
't Leek of nu haar gedachten, ja zelfs haar voeten lichter gingen dan tevoren.
Een verlangen naar buiten, naar den wijden hemel kwam in haar op. Zou
ze morgen weer den weg op mogen? Elken dag wat verder .... de hei weer
zien .... in het vallen van de blaren loopen .... Ach, er was toch nog zooveel heerlijks in het leven! Als je er maar naar kijken wou!
Dien avond bracht de post een briefje van Otto met wat zakelijk geschrijf over
zijn kleeren en de boodschap, dat hij van plan was Zaterdag te komen en als
een personage van aanzien en gewicht zou meebrengen, voor wien hij-dan
bij dezen alvast een kamer en een respectueuze behandeling verzocht te reserveeren.
Zij keken elkaar even aan, met opgetrokken wenkbrauwen, zoekend naar de
verborgen bedoeling in Otto's duister- gewichtige woorden. Moeder waagde
de veronderstelling, dat hij een vreemde kennis mee ging brengen en zuchtte
over de ongewisheid van jongens. En Felix zien we niet meer. Twee
weken geleden een kattebelletje, dat hij het zoo druk had en verder niets meer.
Natuurlijk is dit Felix! meende Tony, haar oogen donker onder haar
Niks als Otto's gewone grapjasserij!
norsch- gefronste wenkbrauwen.
Nina luisterde gespannen; haar oogen waren niet weg van Tony's gezicht,
maar het openbaarde haar niets.
-
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Wat bedoelde Otto? Was 't heusch Felix dien hij meende? Maar waarom
kondigde hij dat dan op zoo'n bizondere manier aan ? 't Leek haar een
eindeloosheid van tijd eer ze 't weten zou, Zaterdag .... en nu was 't
Woensdag.
Maar den volgenden morgen, toen zij naast dokter Brons een eindje den weg
afliep, voelde het hart haar lichter dan sinds lang. Hij had barsch gebromd
om haar in huis blijven van den vorigen dag.
Moet je niet mee beginnen .... zulke jonge juf f rouwenkuren i Je bent
gezond en dan kan je naar buiten.
't Had toch even blij door haar heen getinteld. Je bent gezond .... Er sprong
iets in haar op.
Stap nu meteen maar 's mee den weg op. Ik zal je wel loopen leeren ?
Maar hij hield de passen van zijn groote beenen met verwonderlijk geduld
voor haar in, en keek soms op haar neer met een beschermend - zachte genegenheid, waar heel zijn ruige gezicht in veranderde.
En waarlijk, het ging een beetje beter. Die afschuwelijke boden zwaarte
voelde ze niet meer in haar beenen. Maar de lucht was ook zoo licht vandaag,
frisch en zonnig.
Toch was ze 's middags nog wel een beetje moe, maar niet meer zoo ziek -vanmoeheid als dien eersten en tweeden keer. Er was iets warm- slaperigs in haar
hoofd, dat haar soezerig naar buiten deed kijken in den goudigen herfstnamiddag, zonder de behoefte om te praten of bezig te zijn.
Wat is Tony laat vandaag, zei Moeder, aarzelend bij de al gedekte tafel,
of zij nu zou opdoen of niet. Al over zessen was 't en Tony was anders nooit
later dan kwart voor zes; om half zes was ze klaar en ze fietste 't binnen
't kwartier.
Met een schokje als van schrik verbaasde Nina zich er over, dat dit heelemaal
nog niet tot haar doorgedrongen was. Had ze zoo zitten suffen?
Ik moest maar opdoen, vond Moeder.
Ze zal wel zoo binnenkomen
en dan eet ze toch nog gelijk-op met ons.
Maar de tijd verstreek, vanzelf aten ze wat langzaam om te rekken, Tony
kwam niet.
Een donkere angst kwam in Nina opkruipen; zij voelde zich koud worden,
het eten walgde haar. 0 God, waar zat 't kind? . .... Wat was er gebeurd?
In haar verbeelding zag zij Tony's gezicht zooals 't den laatsten tijd altoos
was, smal en wit weggetrokken, met de donker-omkringde sombere oogen en
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de opeengenepen lippen, die nooit eens iets uitspraken .... 0, hadden ze haar
maar veilig hier!
Begrijpt u er iets van ? vroeg ze gesmoord.
Och, er kan toch wel 's iets zijn .... haastwerk of zoo .... 't Is toch
geen reden om je zoo ongerust te maken, dat ze nu 's een keer wat later is.
Meer dan een uur! fluisterde Nina, haar wijd -open oogen naar de klok.
Nu ja, als er eens iets bizonders is .... Moeder haalde haar schouders op.
- 'k Zal maar wat voor haar warm houen. Aanstonds lacht ze ons uit om
onze onrust. Maar Nina hoorde het wel, die luchtigheid in Moeder's stem
klonk niet echt.
En nu, alleen in de kamer, werd ze, als ondanks zichzelf, telkens en telkens
weer naar het raam getrokken om uit te kijken over den al schemerigen weg.
Niets .... aldoor maar niets! .... En zij probeerde te bedenken wèlke moge
een na 't ander, maar haar gedachten vlogen als opgejaagde-lijkhedn.'t
vogels dooreen .... tot zij opschrikte van het slaan van de klok : half acht.
Toen zij zich omkeerde stond Moeder in de kamer met het afgewasschen eetgerei en haar ontdaan gezicht deed nu geen poging meer om haar angst te
verbergen.
Er moèt iets gebeurd zijn .... fluisterde zij heesch.
Als ik maar
wist .... 0 wat kunnen we doen ? Telefoneeren ? .... Maar waar ? .... En
waarheen, als het kantoor gesloten is? ...
Nina sloot de oogen en dacht na. Een groote moeheid trok verlammend door
haar leden, of een zware last daar plotseling op haar schouders werd gelegd.
Ik geloof .... dat Tony's baas thuis toch ook opgebeld kan worden . .
'k heb Toon wel 's zooiets hooren zeggen .... dat de telefoon wordt omgezet, als hij 's avonds naar boven gaat .... en dan .... dan is er nog ...
die meneer .... Derx .... die procuratiehouder is, of zooiets .... daar zou
u dan nog kunnen probeeren .... als meneer Hagens niet thuis is .... of
niets weet ...
Nog niets .... niets! zuchtte Moeder dof, zich afkeerend van het raam.
Laat 's kijken .... wie van de buren heeft 'n telefoon ? Zij streek met haar
hand over haar voorhoofd, of zij opeens alle gedachten kwijt was. Zij stond
daar zoo kleintjes en hulpeloos, met haar rond kindergezicht, haar bange
oogen, dat Nina haar eigen angst bijna vergat en met zachte woorden van
deernis en troost het kleine moedertje in haar armen sloot. Ach, dat zijzelf
niets doen kon, en dat er niemand was om hen te helpen! Bas? .... Nee, dat
nog niet! Ze zouden Ans zoo'n angst aanjagen .... en misschien was 't niet
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noodig. En toen, als in die andere benardheid van haar leven, gingen haar
gedachten opeens naar dokter Brons. Die goeie ouë dokter Brons .. . was
hij niet een oud vriend, die wel alles van hen weten mocht? En haastig zei ze:
Ga niet bij buren Moeder ! Laten we er geen vreemden inhalen .... Dokter
Brons! .... Gaat u naar hem! Zooveel verder is 't niet. En als er . als
u niets te weten komt .... dan kan hij ons misschien ...
Ja, zei Moeder. Ze was al bij de deur, resoluut nu ze maar eenmaal weer
een weg zag.
Nina keek haar na, toen zij in het donker op den weg snel verdween. En zij
bleef turen en luisteren, of zij ook het licht van een fietslantaarn zag, den
klank van een fietsbel hoorde. Niets .... niets. Stil bleef het, en het donker
leek nu snel uit den grond te stijgen.
Vluchtig neergestreken op een stoel bij de tafel wachtte ze. Daar stond nog
het schoone eetgerei, door Moeder daar neergezet; ze wou het gaan opbergen,
maar kon er zich niet toe dwingen. IJskoude zenuwrillingen deden haar
schokken, en haar handen waren koud-klam.
Bij achten en nog altijd niets .... Moeder zou nu aan 't telefoneeren zijn .. .
0 waarom hadden zij toch zoo lang gewacht? Omdat zij telkens dachten
zoo dadelijk zal ze wel komen .... maar o wat hadden ze in dien tijd misschien laten voorbijgaan! ...
Acht uur! . .. Zij kon niet meer blijven zitten. Rillend liep zij in de kamer
op en neer, voorzichtig omdat 't donker was en zij toch geen licht wilde aan
telkens nog hoopte zij, wanneer zij den duisteren weg opkeek,-stekn.Wa
het schijnsel van een lantaarn te zien nader komen.
Toen zij Moeder den sleutel in de voordeur hoorde omdraaien, knipte zij het
licht aan, rukte de kamerdeur open. Zij voelde haar eigen gezicht strak wegtrekken bij het zien van Moeder's vaal, ontredderd gezicht.
Niets ? vroegen haar lippen zonder geluid.
Moeder schudde het hoofd. Haar mond liet haar hijgenden adem door. Het
duurde even eer ze sprak en toen klonk haar stem zoo fluisterend en schor,
dat het Nina huiveren deed.
-- Nee .... niets .... Bij het kantoor .... of bij meneer Hagens dan .
kreeg ik geen gehoor. Ze hebben drie maal voor me gebeld .... V reeselijk
dat staan wachten .... en er komt maar niets! .... Toen was ik blij dat je
me dien meneer Derx nog had opgegeven .... Ik kon wel opspringen toen
Ik hem aan de telefoon hoorde! Och God ik maakte me al blij dat hij iets
zou weten .... maar hij schrok zelf .... ze is vanmorgen gewoon gekomen,
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maar tusschen den middag is ze weggegaan, zonder iets te zeggen .... hij
dacht, dat ze 't aan meneer Hagens had gezegd, dat ze ziek was .... omdat
ze er zoo slecht uitzag .... en meneer Hagens was er vanmiddag niet .... en
zoo heeft hij er verder niet aan gedacht .... Dus van één uur af .... Haar
stem brak in een drogen snik. 0 kind! Waar zwerft ze nu .... al die
uren .... en waarom ...
Maar Nina stond daar roerloos, doodsbleek, met angst-wijde oogen. Zij had
het gevoel of ze versteende. Een uur .... en nu was 't over achten ...
Dacht Moeder heusch, dat Toon al dien tijd ergens rondzwierf ? .... Maar
wat dan .... wat dan?
En dokter Brons? stamelde ze moeilijk.
Hij is er op uitgetrokken .... zien wat hij doen kan .... dan zou hij
nog even hier komen .. .
Nu zaten zij tegenover elkaar en wachtten. Te praten viel er niet meer, maar
voor zich heen sprekend méer dan tot Nina, zei Moeder soms . Wat had ze
dan toch .... zoo'n kind . , . . en waarom kon ze niet naar haar moeder
komen ? .... En dan veegde ze de groote, glinsterende tranen weg, die almaar
langs haar wangen rolden.
Allebei tegelijk hoorden zij 't dichtklappen van het tuinhekje en voetstappen
op het grint. Moeder vlóog naar de voordeur. Rillend op haar beenen, die
als onder haar wegzakten, stond Nina in de gang.
Het was de groote gestalte van dokter Brons, die ze daar in de deuropening
zag, maar achter hem kwam een ander, een jongen en hij droeg iets lichts in
zijn hand .... een telegram!
Het was een telegram. Moeder vielen de armen slap langs het lijf, maar dokter
Brons had 't al aangenomen. 't Was Nina of haar hart stilstond, of alles aan
haar verstijfde, terwijl zij hem lezen zag.
Nou, zei hij met zijn diepe bromstem, terwijl hij op Moeder toestapte,
Hou je nou maar bedaard ; die mooie dochter van je is terecht.
Samen lazen ze: „Tony hier. Komen morgen samen. Alles goed. Otto."
Het was Nina even of alles, gezichten, licht, geluiden, vreemd-ver van haar
terugweek ; een diepe gonzing doorsuisde haar. Maar dan schokte haar hart
0, steunde _.ze,
0 Goddank ! En opeens
het bloed in haar omhoog.
braken de warme tranen uit haar oogen.
Binnen, onder de lamp, voelde zij zich tot zichzelf komen. En Moeder lachte
alweer. Maar wat kwam het er nu ook verder op aan ? Alles goed .... alles
goed! En morgen kwam ze thuis!
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Storm in een glas water .... zal je zien! .... Zoo'n kwaaie meid !
foeterde .dokter Brons. En nou gaan jelui er niet over zitten naleuteren,
want dan kletsen jullie toch maar de eene onzinnigheid aan de andere. Om
negen uur onder de wol. Morgen komt er weer een dag."
Ja, morgen kwam er weer een dag .... En wat die zou brengen ? Nina vroeg
't zich, terwijl ze, lang nog dien nacht, wakker lag in 't donker. Maar het
deed er niet meer toe, niets .... Met een groote rust vervulde haar de gedachte, dat nu eindelijk de bom gebarsten was .... dat ze weten zou ...
en dat dan het ergste voorbij was .... voor Tony .... voor haar ...
Was 't al niet een andere Tony, die daar binnenkwam naast Otto, met zenuwvertrokken mond of ze lachen en schreien zou tegelijk .... Smal en wit nog
haar afgemarteld gezichtje, maar met toch iets als glans weer in haar donkere
oogen? Ze leek alweer iets op de oude Tony, want dat strakke, dat al die
maanden als een masker was over haar gezicht geweest, was gebroken.
In Moeder's armen schreide ze en Nina, zich afkeerend, schreide ook.
Ik zal alles wel vertellen .... straks .. . Laat me eerst maar een beetje
tot mezelf komen.
En Nina legde Tony op haar ouden ruststoel, dekte haar zorgvuldig toe. En
neerziend op dat afgetobde gezichtje, voelde zij, dat 't er, wat haarzelf betrof
niet meer op aan kwam wat 't was, dat Tony zoo gemaakt had, als het voor
Tony maar voorbij en vergeten mocht zijn ...
In den vallenden schemer, toen zij met haar drieën bijeen zaten Otto was
naar Bas en Ans vertelde Tony.
Otto heeft jullie al gezegd zeker .... Terug ga ik niet meer .. . Heeft
hij verder .... ?
Nee niets .... hij dacht dat jij liever zelf ...
Liéver ! zei Tony, met iets van haar ouden spot.
Zoo'n prettig karweitje is 't niet, als je van jezelf moet vertellen dat je .... ze slikte, aarzelde
een oogenblik
dat je .... gestolen hebt ...
Zij antwoordden geen van beiden, maar Nina schoof wat dichter bij en
legde, zonder haar aan te zien, een hand op Tony's handen, die zij onder de
hare voelde trillen.
- 'k Heb jullie wel 's verteld van Teunissen, onzen Manus-vanalles ?......
Moeder knikte zwijgend, Nina bedacht zich met moeite : Tony was altijd zoo
weinig mededeelzaam waar 't haar leven buitenshuis betrof ... Je weet
wel, die sukkel met z'n twee brillen over mekaar, die stottert als je 'm strak
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ankijkt ? We hebben 'm altijd gepest en dat was gemeen, want het is een
lobbes ...
Nou .... Op 'n ochtend, dat ik wat vroeg was, toen zat hij er al, en hij
keek net of hij zijn verstand kwijt was. Als ik wat zei, dan keek hij niet eens
op. Toen zag ik ineens hoe zielig hij toch was, en ik zei: „Teunis, wat heb
je, zeg 't me dan maar .... of zooiets. 0 God, en toen begon ie te huilen ... .
en dat was zoo ellendig, -dat ikzelf haast meehuilde. Nou .... en toen had hij
een verhaal van akeligheid thuis .... z'n moeder die zoowat ziek haar werk
liep te doen .... en een zusje had hij, dat idioot is .... dat wist ik niet
eens .... en alles liep hun altijd tegen .... en nou waren ze zoo achterop
geraakt, dat hij geen uitweg meer zag .... met de huur en met alles .... En
het ging maar om 'n armzalige paar honderd gulden .... hij zei, dat ie met
honderdvijftig al 'n heel end geholpen was .... En toen zei ik: die heb ik
wel, ik zal ze je vanmiddag geven. Dat zouën jullie toch Ook gezegd hebben.
Dat zou iedereen toch zeggen ! .Al zou je niet weten waar je ze vandaan moest
halen ...
Maar ik wist 't wel .... dadelijk al ...
Zij ademde even heel diep en haar stem klonk nu trillend en laag.
Ik had 't in de kas .... Daar was altijd genoeg in. En éens in de drie
maanden wordt die maar gecontroleerd .... dat was pas gebeurd. En ik
rekende : in twee maanden kon ik het terugbetaald hebben. Dat beteekende
wel twee maanden op heete kolen zitten, maar dat had ik er voor over. En
het kostgeld voor Moeder .... daar zou ik wel wat op gevonden hebben ..
's Middags gaf ik 't hem. Ik had nog vijftig van mezelf, maar die lagen
thuis .... Toen ik 't gedaan had werd ik opeens bang ...
Zij zweeg, veegde haar vochtig voorhoofd af.
Arm schaapje van me .... snikte Moeder.
En toen ? fluisterde Nina schor.
Merkte de baas het?
Hij moet het gezièn hebben .... hoewel ik nóg niet begrijp hoe. Want
dat kan geen toeval zijn. 's Avonds vroeg hij om de kas te controleeren ...
Ik dacht dat ik 't bestierf. 'k Had net 'n gevoel of ik droomde .... Of het
niet waar kon zijn ...
--- En expres deed hij 't allemaal nog zoo tergend langzaam .... en maakte
nog grapjes op zijn manier .... En toen ...
Vertel 't maar niet zoo precies .... zei Nina teéder.
-- Hij wou 't dadelijk aangeven .... en ik moest zeggen wat ik met dat geld
gedaan had .... Ik zei: dat kan ik niet, maar ik heb 't niet meer .... ik kan
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't niet meer teruggeven .... Hij moèt begrepen hebben, dat ik 't aan Teunissen had gegeven : ik was immers niet van kantoor weg geweest ! Toen zei hij:
hij zou er niks aan doen, maar .dan wou hij een schikking met me treffen
En ik vond alles goed .... ik was zoo dood - ellendig .
Toen heeft hij me den volgenden dag een contract laten teekenen, dat ik
twee jaar bij hem werken zou voor tweehonderd gulden minder dan wat mijn
salaris was, en dat ik bereid was om alle werk te doen, dat hij me op iou
dragen ...
Maar kind, zei Moeder, en als uit een verte kwam haar door schreien
omfloerste stem, jij mocht niet eens een contract teekenen .... je bent niet
meerderjarig ...
Maar voor mij bleef dat hetzelfde, want ik gaf immers mijn woord ! En
dat wist hij wel .... 0, hij is zoo slecht Moeder, zoo slecht ! Hij heeft exprès
gedaan of hij niet wist, waar dat geld zat, omdat hij blij was, dat hij me nou
in z'n macht had, zoo!
Toen heeft hij me aldoor maar voortgejakkerd, ik dee nooit genoeg en
nooit was iets heelemaal goed. De anderen zeiden er soms wat van, en als hij
dat merkte, dan was hij weer even koest. En toen .... toen heeft hij zijn
huishoudster weggedaan, en tusschen den middag, in 't vrije koffie-uur, dan
ging ik boven zijn bed opmaken .... en rommel opredderen en koffie zetten
en zoo .... Eten liet hij van den kok komen, en eens in de week een werkvrouw ....
Maar merkten de anderen dat dan niet? kreet Nina trillend.
0 ja. Maar dan zei ik maar, dat ik 't wel leuk vond en er nog extra wat
mee verdiende. Maar het was vreeselijk .... een hel?
En tóch zou ik 't volgehouden hebben, want ik wilde. Maar gisteren
morgen, toen had hij een extra terg-bui. En ik kon toch al niks meer hebben,
ik was zoo moe .... Er was iets over een brief, die ik schrijven moest .. .
't was in z'n privé kantoor .... een smerige, misleidende brief .... En toen
ik wat zei .... ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik mijn mond niet hield . ..
toen zei hij zooiets van: dieven hebben anders niet zoo'n fijngevoelig geweten, • en toen was 't of alles van me afviel, en ik zei dat ie een schoft was
en wat al niet meer .... Ik wist niet meer wat ik dee .... Maar tusschen
den middag, toen hij weg was, toen werd ik bang .... en ik ben op mijn
fiets gestapt .... regelrecht naar het station .... denken kon ik niet meer
en ik begrijp nog niet hoe ik bij Otto terecht ben gekomen ...
Zij liet zich zachtjes van haar stoel afglijden, tegen Moeder aan.
En hier
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heb je me nou .... fluisterde ze met een zucht als van een kind dat slapen
gaat.
Neen, ze kónden niet spreken. Nina voelde haar keel te dik en te dicht _voor
geluid. Wat had ze geleden! Arme Tony! En zoo bitter alleen! Niemand die
haar hielp! Moeder aaide maar zachtjes Tony's roerloos hoofd.
Maar
- 'k Zal alles wel weer goedmaken .... fluisterde Tony nog.
eerst moet ik rusten .... enkel maar uitrusten ... .
Eerst toen zij alleen was 's avonds voelde Nina zich een beetje tot zichzelf
komen. Maar zij wilde zich nog niet dadelijk uitkleeden en maakte ook geen
licht. Het was een doodstille, lichte herfstnacht, de lucht was zacht en pittig
van geur. Door de dunne boomen vloot ijl maanlicht. Zij leunde in de vensterbank en kon niet wegkomen. En haar gedachten stroomden als een kalm
beekje. Zij dacht aan Tony en aan zichzelf, aan wat zij had gefantaseerd en
wat nu een leege schim bleek, waar niets van over bleef. Het gaf een wonderlijk gevoel van lichte leegte, of iets droevig-donkers voorbij was, voorgoed.
Hoe zwaar had het in haar ziel gelegen! .... En nu .... Zij glimlachte terwijl zij peinzend wegtuurde in de maanlichte lucht.
Toen schrok zij van een gemorrel aan haar kamerdeur, die openkierde.
't Was Otto's stem.
Slaap je? ...'t
Nee, ik ben nog op, zei ze, en het begon te bonzen in haar keel.
Hij stond binnen; in het schemerig maanlicht kon ze zijn gezicht maar nauw
onderscheiden.
- 'k Wou maar zeggen .... jullie rekent toch, nu met deze consternatie,
wel op Felix, morgen? ...
Is 't tóch Felix! kreet ze zacht, en voelde haar wangen warm worden.
Wat dacht je dan? vroeg hij onnoozel.
Omdat je .... je sprak van .... een persoon van gewicht ...
Vindt jij een dokter in de letteren dan geen gewichtig persoon?
Haar adem stokte. Dan hakkelde zij:
0 Ot .... Hoe komt .... wanneer ...
Kersversch gepromoveerd van de week. In alle stilte. Geen fuiven, geen
diners. Bijna niemand wist 't. Maar in orde hoor! Om je pet voor af te
nemen. Enfin, morgen zal je er wel meer van hooren .... Wel te rusten,
poppetje.
vragen ... Maar zij stond daar nog sprakeloos toen
Zij wilde spreken .
Otto al lang weer verdwenen was.
Zij kleedde zich uit zonder licht te maken; stilletjes gleed zij tusschen de
.
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lakens. Een bundel maanlicht viel schuin over haar bed. Zij had geen slaap
en zij verlangde ook niet te slapen. Zij had eindeloos zoo willen liggen, met die
zoete stilte in haar hoofd, of al haar gedachten tot droomen verijlden, met
diep in haar dat tintel-fijne trillen, als een ver muziekje, trillen van een verwachting, waarvoor geen woorden waren, waar de gedachten langs gleden,
dat even ijl en stil - heerlijk was als het maanlicht, dat den hemelkoepel
vulde....
(Slot volgt).

BLADVULLING
DE GROOTE VOGEL
•

AAR gaat een vogel in stille vlucht door de lucht. Wild is
het weer en de boomen, die de herfstkleur dragen, doen niets
.
: :• dan waaien en het beweeg van hunne bladeren klinkt als
klepperen van castagnetten.
Maar
de groote vogel vliegt in kalme vlucht, de vleugels zijn
4L.14:.1
sterk en veel bewust overwint hij de onrust die alom tegenwoordig is.
Was toch de mensch aan hem gelijk en ging hij zóó door het leven, maar
zelden, zelden is er die majesteit in zijn gedachten, wanneer er rond hem zijn
de vreemde, och de wreede velden van het rumoerig dagelijksch leven.
TINE COOL

HET LIED VAN AF HET EERSTE CHRISTELIJK TIJDPERK TOT NU TOE
DOOR

LOES VAN ITALLIE
De Troubadours en Minnezangers, de Meesterzangers.

• • ADAT ik u een klein overzicht gaf van het geestelijk lied
(4 00-1 4 00 ) , ga ik nu met u bespreken de ontwikkeling van
,het volkslied, vanaf het jaar 900-1400.
Alhoewel de meeningen omtrent deze wereldlijke muziek sterk
•. uiteenloopen, en men in twee verschillende boeken over muziekgeschiedenis, twee verschillende uitleggingen van Troubadour, Jongleur en
Minnezanger zal kunnen vinden, stel ik mij voor, u zoo duidelijk mogelijk
het verschil aan te toonen tusschen al die verschillende namen, en u in geen
geval iets te vertellen, wat op fantasie zou kunnen lijken.
Laat ik dan beginnen met u te spreken over den oorsprong van het Volkslied, dan komen wij vanzelf aan de hoven der adellijke heeren en dus tot de
hofpoëzie.
Hoe is het Volkslied ontstaan?
Iemand is begonnen een lied op straat te zingen, men heeft toegeluisterd, men
is gaan nazingen, de een heeft het van den ander overgenomen, en zoo komt
het, dat het opgeschreven lied van den adellijken Heer, zijn oorsprong al
gevonden heeft in de heel andere zijde van Europa.
Wij kunnen ons bijna niet meer voorstellen, wij vooruitstrevende menschen,
dat er heusch een tijd is geweest, dat de boek- en muziekdrukkunst nog niet
bestonden; dat men maar alleen op z'n eigen goede geheugen moest ver
om een beetje meer te weten, dan wat er in het dagelijksche leventje,-trouwen,
vlak om ons heen, gebeurde. Vandaar dat wij nu een voor dien tijd héél
typeerend feit kunnen noteeren : het Lied, dat in het oosten van Europa zijn
oorsprong heeft gevonden, doet in geheel gewijzigden vorm zijn entrée in
West-Europa.
Het zou voor ons een veel te uitgebreide studie worden, wanneer wij het
Lied, van zijn geboorte af moesten gaan volgen; dat moeten wij overlaten
aan de muziekhistorici, die hiervan een speciale studie hebben gemaakt.
Toch zal ik u straks enkele liedjes uit dezen tijd (1 1 oo 1400) kunnen
neerschrijven, die, zooals het schijnt, zorgvuldig bewaard zijn gebleven.
De „Varende Lute", zoo noemde men het volkje, dat van land tot land
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trok, werd in het begin door de Geestelijkheid genegeerd. Ja, het was zelfs
zoo sterk, dat hun de H. Sacramenten onthouden werden, -en ze uit de
Katholieke Kerk gebannen waren. Maar langzamerhand zag de Geestelijkheid toch ook wel het nut van deze goochelaars, kunstenmakers en potsen~
makers in, en deze werden nu vaste medespelers in de z. g. Mysteriespelen, die
eerst op hooge feestdagen in de Kerk, en later op de, om de Kerk gelegen,
hoven gegeven werden. In Oberammergau en in een klein plaatsje in Zwitserland, heeft men zich aan de oude traditie gehouden, en wordt Christus'
Leven nu nog in zijn geheel ten tooneele gebracht. Langzamerhand komen
de „Varende Lute", ook wel Jongleurs genaamd (Gaukler, kokeler, speelman) , in dienst van de adellijke Heeren, en nu ontstaat langzamerhand de

z. g. hof poëzie.
Eerst laten de ridders en adellijke Heeren de Jongleurs de liederen zingen èn
tegelijkertijd begeleiden. Langzamerhand gaan de Ridders zelf zingen, terwijl
ze zich op de Lier of een ander tokkelinstrument, o. m. de cither, lieten begeleiden. Nu heeten de jongleurs ménestrels.
Langzaam aan ontstaan nu ook de adellijke Troubadours en T rouvères
(Troubadours in het zuiden, Trouvères in het noorden van Frankrijk) en
onder hen kunnen wij vele, voor ons thans nog beroemde namen noemen:
I 27).
I. Graaf Willem van Poitiers
De minneliederen, welke door hem en zijn navolgers ter eere van de vrouwen
gedicht werden heetten: Canzonen (chansons) . Tot deze behooren ook:
De Serena (avondlied) en de zoogenaamde Morgenzangen.
Een anderen geest ademden de Sírventes; het waren gezangen, waarin verleende gunst dankbaar herdacht of het een of ander voorval gelaakt of geprezen werd.
Voorts waren er:
Tenzonen
wedstrijdliederen.
Retroensa, welker verzen den vorm der oude rondezangen van het volk bezaten, steeds eindigend met hetzelfde dichterlijke en muzikale refrein.
Dansliederen.
Niet minder beroemd was: Thibaut de Champagne, koning van Navarre,
(

(

Ik geef u hierbij eenige zijner liederen: I en II.
Een Pastourelle (herderszang) (I) en een chanson (II).
Een bijzondere plaats onder de trouvères neemt Adam de la Hale in, in het
dagelijksche leven de Bultenaar van Utrecht genoemd.
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I PASTOURELLE (Herderszang)
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In de eerste plaats is hij bekend als componist van rondeause, eenstemmige
dansliederen met instrumenten, en identiek met de „rotsoensa'' genoemde
Provencaalsche dansliederen met refrein van het koor. In de 1Ode eeuw
wordt het rondeau véélstemmig en een lievelingsvorm voor contrapuntische
kunsten.
Adam de la Hale is de eerste componist, die verschillende pastourelles tot
een herdersspel met dialoog tweespraak) zang en dans heeft vereenigd, hij
is dus de stichter van de Opéra Comique ( leefde ongeveer i 240) .
Opéra Comique wil heelemaal niet zeggen, dat de tekst of melodie zoo
geestig is; men heeft dezen naam, die „als een tang op een varken slaat",
gegeven aan opera's, waarin gesproken wordt. Ik zelf zat eens in den schouwburg en genoot van de lieve, vriendelijke en toch zoo dikwijls ontroerende
opera „Mignon" van A. Thomas: van komiekerigheid was niets te bespeuren, maar, omdat er misschien twee woorden in gesproken worden, heet
deze opera Opéra Comique.
Het meest bekende werk van Adam de la Hale als opéra comique is: „Le
Jeu de Robin et Marion". Ook hiervan geef ik u drie fragmenten.
IIIa, b, c en d.
De melodieën werden opgeteekend met neumen op lijnen geplaatst. De
rythmus der melodie hield zich trouw aan het metrum der verzen.
Uit Noord - Frankrijk drong de kunst der Trouvères ook naar Engeland
door. Daar heetten ze Minstrels. In Spanje bloeide de ridderpoëzie voor-
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namelijk aan de hoven van Arragon en Castilië ; de koningen Alphons X,
Peter III en IV tokkelden zrlf . de lier, en de gedichten met de melodieën
van eerstgenoemde bevinden . zich in de bibliotheek van het Escuriaal
(Paleis). Van Spanje ging de kunst over naar Portugal. Alleen in Italië
vond de Provencaalsche kunst geen ingang. Wel werd zij door vorsten als
Karel van .Anjou beoefend, maar vond weinig belangstelling, vooreerst
wegens de bijna voortdurende oorlogen tusschen Welfen en Ghibellijnen,
maar ook, omdat de landtaal er voorloopig nog niet als dichtertaal erkend
werd en de beschaafde wereld zich bij voorkeur in het Latijn uitdrukte.
Eerst met Dante verhief het Italiaansch zich tot een poëtische taal en wel
in een tijd, toen de periode van bloei der Provéncaalsche dichtkunst reeds
voorbij was.
Op het einde der i 3 de eeuw ging de smaak voor „hoofsche" dichtkunst
(poésie courtoise), die in westelijk Europa zoo algemeen was geweest, plotseling verloren. Sedert i 290 was zij niet meer productief, en te beginnen
met de tweede helft der r Ode eeuw werc'en de gedichten zelfs niet meer
gecopieerd. Tijden en zeden veranderden, en de dichtkunst verplaatste zich
van de hoven en kasteelen naar de steden.

^

ZESTIEN JAAR
DOOR

GEERTRUIDA CARELSEN
ORT na mijn zestienden verjaardag gebeurde er iets, dat een
diepen indruk op mij maakte, en dientengevolge een grooten

#invloed had op mijn gedrag in den loop van de paar volgende
jaren. 't Was een heel dood - eenvoudig gebeuren. **
Een heer van middelbaren leeftijd, die mijn vader kwam
spreken, en wien ik toevallig de deur opendeed, lichtte zijn hoed op, en begrijpend dat ik een dochter van den huize was, sprak hij mij aan als „jonge

dame."
Als ik er aan terugdenk, voel ik nog, eenige seconden, de intense gewaar
dat oogenblik.
-wordingva
Nu zeg ik hier dadelijk, dat het niet de persoon van den bezoeker zelf was,
die mij zoo onvergetelijk is gebleven. Zijn naam ben ik vergeten; zijn gezicht
kan ik mij niet meer voorstellen; wat hij bij ons aan huis kwam doen, heb
ik nooit onderzocht. Ik heb hem later nooit teruggezien., of iets omtrent
hem vernomen, en ben daar ook nooit verlangend naar geweest.
Wat mij in dat moment had aangegrepen, ja ontroerd, was zuiver en alleen
het feit: dat een heer,
en het was in houding en bewegingen en spreektoon echt een heer
mij, opgeschoten bakvisch, had betiteld op een wijze,
die toonde dat hij mij voor een volwassen jonge dame aanzag.
Zonderling, dat die kleine, laag-bij -de-grondsche ervaring mij zoo pakte; dat
zij dagen lang niet uit mijn gedachten was, en telkens weer opdoemde om uit
een nieuw gezichtspunt bekeken te worden ...
Of eigenlijk, neen, zoo heel zonderling was dit niet. Want het hing samen
met mijn geheele ontwikkeling.
Meermalen had mij in den laatsten tijd, van de zijde mijner moeder zoowel
als van anderen, de welgemeende waarschuwing toegeklonken:
,,Je bent nog zoo'n echte bakvisch; je dient nu toch zoetjes aan een jonge
dame te worden!"
Ik begreep heel goed wat dit beteeekende. Ik voelde duidelijk welke soort van
verandering er in deze woorden van mij werd geëischt. Ik gaf toe dat daarin
een deel waarheid stak; maar ik was nog in het geheel niet bereid, aan den
mij gestelden eisch toe te geven. En ik was mij bewust dat die tegenzin niet
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kwam uit een slechte bron. Niet b.v. uit zelfzucht. Als het gold iemand uit
mijn omgeving een genoegen te doen of een verdriet te besparen, dan was
ik daartoe doorgaans gereedelijk te vinden ; maar ik behield mij graag het
recht voor, daarover zelve, naar mijn beste weten te beslissen; niet te buigen
voor de uitspraak dat iets „hoort" of „niet hoort ". Voor de stem van het
„hooren" was ik zooveel mogelijk doof. Aan het bakvisch -zijn was in mijn
ziel de beoefening van eigen gezond oordeel verbonden, aan het jonge-dameworden de dienst der conventie.
Tot dusver hadden mijn ouders die vrije oordeel - oefeningen steeds aangemoedigd, dikwijls toegejuicht. Dat zij mij in den laatsten tijd meer en meer
achting voor conventie trachtten in te boezemen, deed mij ernstiger over de
zaak nadenken. Soms vroeg ik mij zelf af, of ik verkeerd deed, den dienst
van het „hooren" zoo te minachten; maar telkens kwam ik tot de conclusie,
dat daaraan blindelings te gehoorzamen, een geestelijke achteruitgang voor
mij wezen zou. „Goed voor een kuddedier!" zei ik binnensmonds. Of: ,, Opgeplakte mooiigheid, om naar buiten toe een fijn effect te maken !" Alleen
voor wat blijkbaar van binnen uit eigen karakter komt had ik eerbied. Ik
wenschte aan die uiterlijke effectjagerij te ontkomen, zag daarvan alleen de
egoïstische zij, en verklaarde, aan ieder die luisteren wou, dat ik in mode,
maatschappelijke vormen en al wat daarmee samenhangt, evenals in gewichtiger dingen, alleen vragen zou naar de uitspraak van mijn eigen eerlijke,
innerlijke ingeving.
Zoo stond het met mij, toen die vreemde bezoeker plotseling, waarschijnlijk
geheel onwillekeurig, door zijn paar minuten van hoffelijk tegemoet treden,
mijn gedachtengang op dit punt in nieuwe richting stuurde.
Een beschaafd man had mij in allen ernst begroet en toegesproken zooals hij
dat iedere volwassen jonge dame zou gedaan hebben. Had ik dus heusch al
iets jonge~dame~achtigs over mij, ik die er zoo prat op was, nog een
eerlijke bakvisch te zijn?
Maar was jonge- dames-achtigheid dan een schande? Was het niet veeleer
een onbewust blijk van het voorrecht, te zijn opgegroeid in beschaafd familieleven?
En ik begon na te denken over dat voorrecht en over den zin van „beschaving".
Wat „manieren ", zegge lichamelijke zelfbeheersching, betreft, daarvan had
ik mij gelukkig reeds lang het noodigste tot gewoonte gemaakt. Ongemerkt
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en zonder veel tegenstand, had ik mij in dit opzicht laten leiden door de
beste voorbeelden rondom mij, reeds vroeg inziende, dat goede smaak gaat
boven ruwheid, plompheid en „ongemanierdheid".
Wat mijn tegenstand prikkelde was: dwang tot „beleefdheid ". Ik was van
nature den meesten menschen, met wie ik in aanraking kwam, wèlgezind.
Ik wou gaarne goed jegens hen zijn, en hulpvaardig en vriendelijk; maar
niet „beleefd ", zegge in voorgeschreven vormen. Als ik deze en gene vlotte
spreekster, b.v. bij een felicitatie, allerlei liefs hoorde zeggen in door beschaafd
gebruik geijkte frasen, dan lachte ik ze in mijn hart uit en, profiteerend van
mijn bakvisch- leeftijd, deed ik er het zwijgen toe. Beter niets dan zoo iets
papegaai -achtigs, dacht ik dan; maar tegelijk kwam een vaag vermoeden in
mij op, dat ik, eenmaal een jonge dame geworden, ook soms tot die papegaai
-achtiged
zou moeten vervallen.
Het ergste vocht ik, inwendig, en af en toe ook wel met luider stemme, tegen
de Mode. In de eerste plaats wat kleeding betreft. Dat wij verplicht zouden
zijn, kleeren te dragen naar het model zooals ze twee jaar geleden te Parijs
of Londen in gebruik waren gekomen en één jaar later naar Amsterdam
en Den Haag afgezakt; en dan allemaal hetzelfde, dat vond ik kortaf: mal.
„De Mode is je bête noire!" placht mijn moeder te plagen.
Een ander vroeg, hoe of ik dan, onafhankelijk van mode, mijn kleeding
wenschte te dragen. En daar wist ik niet zoo precies een afdoend antwoord
op te geven.
Eindelijk deed iemand mij den grooten dienst: eens kalmweg met mij te
bespreken: wáárin eigenlijk die geheimzinnige macht Mode, niet alleen in
kleeding, maar in alle andere dingen, bestaat.
Voor een deel, zoo leerde ik bij die gelegenheid inzien, wortelt haar
wezen in de zeer menschelijke zucht naar afwisseling. Men wil telkens iets
nieuws. „Dat houdt er het leven in." Altijd --door hetzelfde zou „vervelend"
worden: zou dat woord niet samenhangen met: „ergens te veel van krijgen" ? Van dit in de menschelijke zielsbehoeften wortelend verschijnsel
profiteeren nu, op ieder gebied, de deskundigen in verschillende producties,
die, met langer of korter tusschenpoozen, iets nieuws opwerpen, voortbrengen, aanbevelen. Om er succes aan te beleven, beginnen zij met het te presenteeren aan het invloedrijkste deel van het publiek. Vroeger was dat aan de
hoven te vinden; thans is het verdeeld over verschillende kringen, naar den
aard van het stoffelijke of geestelijke artikel, dat aan de markt gebracht wordt.
Het is er om te doen, het koopkrachtige publiek er voor te winnen, liefst op
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de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder. Is het daar in genade
aangenomen, dan zakt het van zelf deze ladder wel af. Al naar onze sociale
positie komen wij wat vroeger of wat later aan de beurt. Wel, dan staat het
aan ons, het te accepteeren of het te laten voorbijgaan. In den regel zal 't het
best zijn, er een compromis mee te sluiten: met den tijd mee te gaan en nochtans geen afstand te doen van ons eigen karakter, onzen persoonlijken
smaak ...
Het was mij een ontspanning, mijn „bête noire" eens op deze wijze tot in
haar hol gerelanceerd te hebben.
Werkelijk leerde ik van dien tijd af een compromis met haar te sluiten, al
naardat het noodig was, op verschillend terrein. Ook op dat van maatschappelijke vormen. Maar het heeft lang geduurd, eer ik den bakvisch -aard en het
bakvisch- gedrag had afgelegd.
Eerlijk gezegd is daarvan altijd iets in mij overgebleven; en daarom schrijf
ik zoo graag voor Droom en Daad.

BLADVULLING
Daar loopt een wegje door 't korenland,
't Is maar zoo breed als een menschenhand,
't Is overbogen
Door aren, hooge,
Twee wijde velden aan iederen kant.
't Loopt zoo verborgen de wereld door,
't Gaat in de weelde van 't graan te loor,
't Kruipt onder de aren,
'k Zie het zoo garen,
'k Geef al de wijde wegen er voor ...
AUGUSTA PEAUX

^

DE TWEE LANTAARNS
DOOR

JEANNE VAN DER NIEPOORT
N het stadsgedeelte, waar de huizen staan, waarin zooveel ge
onder één dak wonen, werden de straten 's avonds nog-zine
verlicht door gaslantaarns met de vleermuisvlam. In de deftiger
• •
buurten was deze open vlam al vervangen door het electrische
•
lampje. Zoo gebeurde het, dat aan het eene einde van een brug
een gaslantaarn stond en aan het andere een electrische.
De gasvlam zag dus op een avond vol verbazing, dat haar buur rechts
een kalm brandende bol was en niet zoo'n breede, platte vlam als zij.

„Wat ben jij voor een raar ding?" riep zij naar den overkant. „Waarom
hang je en sta je niet zooals ik ? " Zij wist niet, dat de vreemde lantaarn in
een deftiger buurt stond. 's Avonds, toen zij ontstoken was geworden, scheen
de straat aan weerszijden van de brug geheel gelijk te zijn, dus sprak zij niet
met deftige woorden.
„Ik ben een gloeiende draad ", antwoordde het electrische lampje beleefd.
„Een draad?" vroeg de vlam en sprong even heen en weer van verbazing.
„Ja, een heel dun draadje."
„Dat geloof ik niet ", kwam het brutaal van den overkant.
Het gloeilampje zweeg. Het kon de vlam toch niet laten zien, dat het de
waarheid zei.
De vlam wiegde zachtjes heen en weer door den wind. Plotseling riep zij:
„Kun jij ook zoo wiegen als ik?"
„Neen, dat kan ik niet ", klonk het bescheiden.
Er kwam wat meer gas uit het buisje waarop de vlam stond en zij begon te
zingen.
„Kun je dan zingen?"

„Neen, ik kan ook niet zingen."
„Wat ben jij dan een dom schepsel ", zei de vlam verachtelijk en boog zich
over naar den anderen kant.
De wind werd sterker en de gasvlam danste op en neer.
„Kun je dan misschien zoo mooi dansen?" vroeg zij weer.
„Ach neen, ik kan ook niet dansen ", antwoordde het gloeilampje bedroefd
want het begon te denken, dan het dan wel niet heel veel waard was.
De wind groeide aan tot een storm.
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Floep, flap, deed de gasvlam. Soms steeg zij hoog op, dan doofde zij haast.
„Kun je misschien zoo mooi wapperen als ik?" vroeg de
vlam hijgend van het heen en weer slaan.
„Wat zeg je?" riep het lampje, dat rustig te gloeien stond in zijn glazen
huisje. „De wind maakt zoo'n leven, ik kan je niet verstaan."
als ik ", verstond het lampje nog, toen was de
Zoo wapperen
„
vlam weg.
„Ze vroeg zeker of ik ook wapperen kon ", dacht het stil brandende lampje
een zuchtte: „Ach neen, ik kan ook niet wapperen, niets kan ik, ik ben maar
een arm gloeiend draadje."
Het lampje bleef echter niet lang bedroefd, want het vond, dat het moest
trachten nog meer licht te verspreiden om den, nu donkeren, overkant ook te
verlichten.
Toen zei de wind in het voorbijvliegen: „Ja, jij bent wel enkel een draadje
en je kunt niets dan gloeien en licht verspreiden, maar jou kan ik dan ook
nooit kwaad doen, terwijl ik die domme, verwaand kakelende vlam heb uitgeblazen, omdat ze jou niet wilde gelooven."

BLADVULLING
• ,• • EUGENISSEN aan gezellig clubleven, aan stil - verdroomde
' vacantie- geneugten, aan heel die zonnige, glanzende jeugd van
twaalf tot achttien jaren, waarin wel hard en zwaar gewerkt
• moest worden, maar toch ook zooveel en gretig en innig-diep
•
• .0. • genoten werd .... Schoon was het leven van die jaren, omdat
het nieuw en ongerept; omdat het vol avontuur en verwachting; en rijk,.
overrijk in zijn chaotische ongeordendheid was, een overmoedig begonnen
ontdekkingstocht door het maagdelijk levenswoud.
D. TH. JAARSIM.
•

BOEKBESPREKING 1)
DOOR

C. M. v. H.-G.
MARIE V AN ZEGGELElv: EEN BROEDERDIENST UIT 18 i «.
DE VREDE VAN HET MAERLAND.
DE ZOON DES HUIZES.
"
MARIANNE
HOOGLAND.
(SCHELTEMA f1 HOLKEJ."IA, AMSTERDAlvJ).

Nu, met de groote vacantie in 't onmiddellijk verschiet, komen er weer weken
van vcel tijd, van gezellig sarnenzijn, van veel lezen, van voorlezen.
Het is voor de vacantieweken, dat ik uw aandacht wil vestigen op dit viertal boeken van Marie van Zeggelen, die - hoewel vier op zich zelf staande
geschiedenissen vormend - toch in zooverre met elkaar samen hangen. dat
ze de geschiedenis van eenzelfde familie van geslacht op geslacht behandelen.
Er wordt in deze boeken veel verteld; ze zijn boeiend en onderhoudend geschreven; ze behandelen de moeiIijkheden tusschen de heengaande en de
opkomende geslachten, maar ook de wederzijdsche waardeering; het zijn
romantische boeken vol aardige tafreeltjes, bekoorlijke schilderingen van
mooie hoekjes in oude Amsterdamsche huizen en schaduwrijke tuinen en in
ieder boek komen menschen voor, om van te houden. Wie graag luistert
naar de oude familieverhalen uit eigen omgevirig, zal menige episode uit het
herinneringsleven van een grootvader of een oudtante verrassend gelijk in
deze boeken terugvinden.
In haar voorrede van de "Broederdienst" vertelt Marie van ZeggeIen, hoe zij
er toe gekomen is dit verhaal te schrijven.
Eens kwam de schrijfster Jeanne Votel bij haar en vertelde, dat ze logeerende
bij kennissen in oude papieren de gegevens had gevonden voor een roman
uit: "Les cent jours de Napoleon". Ze stelde mevrouw Van Zeggelen voor,
die roman met haar te schrijven, maar van deze samenwerking is nooit iets
gekomen. Na het overlijden van Jeanne Votel heeft mevrouw Van Zeggelen,
gebruik makende van de aanteekeningen, den roman geschreven van den
jongen man, die zijn Ieven geeft voor den broeder.
Hierop voIgt "de vrede van het Maerland", dat omstreeks 1835 speeit in den
tijd, toen de Haarlemmerrneer nog woest en verraderlijk kon zijn als een
binnenzee, toen Amsterdam molens bezat en ophaalbruggen, toen de jonge
1) Wegens plaatsgebrek niet in het Juli-Augustus-nummer opgenomen.

288C. M. VAN HILLE-GAERTHÉ : BOEKBESPREKING

meisjes fluweelen luif eihoeden droegen en shawls met franje, toen men, als
men rijden wilde, om een snorder of een brommer uitging en toen een para
een besteedster heette.
-pluie
in de Noord -Hollandsche
En op het mooie buitengoed het Maerland
duinstreek
groeit Ceciel van Rodenberghe, de bekoorlijke dochter des
huizes op en in een zomerschen manenacht slaat Ceciel haar blauwe sjaal
over haar wit en roze kleedje en zelf als een bloem in den tuin vol bloemen,
loopt ze naar het oude boeken - tuinhuis bij het berkenboschje en daar staat
Evert-Jan.
Ceciel, zei hij zacht, wij tweeën, jij en ik ...
Ja, jij en ik ...
Leonard Corver, de aangenomen zoon van
Het is de Zoon des Huizes
die in het boek van dien naam zijn dagboek begint
Evert-Jan en Ceciel
op i Juli i 864, als hij vijf en twintig jaar is.
Onlangs hebben in het tijdschrift „Buiten" nog afbeeldingen gestaan van
de oude, Amsterdamsche apotheek, waarin dit boek voor een deel speelt. En
wie Haarlem kent, -zal zeker wel eens langs de gezellige koepelkamer gewandeld hebben, waar Leonard Corver zoo graag kwam, waar Evert-Jan en
Ceciel zoo gelukkige jaren hadden met hun dochters.
Ant je, die zoo vroolijk en begaafd was, wordt de moeder van Marianne
Hoogland en we zijn met dit boek aan den tijd genaderd, dat de vaders en
moeders van de volwassen dochters van nu jonge mannen en jonge meisjes
waren.
En in al die boeken zult ge eigen gevoelens en eigen daden terug vinden, al
is het in stillere omgeving, in rustiger tijd dan ge nu beleeft.
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MARIE SCHMITZ
(Slot)

x
Maar dien Zaterdagmorgen vroeg al kwam er een telegram, van Felix, meldend
de Oom die hem financieel bij zijn studie had
dat zijn Oom in Arnhem
geholpen
plotseling was overleden, dat hij naar Arnhem ging en niet
terugkwam voor na de begrafenis.
Hij houdt nu ook niemendal meer
't Is spijtig voor den vent, zei Otto.
over. En die Oom was wel een goeie baas, geloof ik.
Nina voelde Otto's blik een oogenblik op zich rusten, maar zij hief haar
oogen niet op van de bloemen die haar handen verzorgden. Zij waren alleen
in de kamer en Nina voelde plotseling een schaamachtige beklemming tegenover Otto, die haar bijna uit de kamer joeg. Waarom was hij gisterenavond
speciaal bij haar gekomen om over Felix te praten ? ...
Poppetje .... zei hij zacht.
Zij voelde zich blozen en keek langzaam tot hem op. Maar nu zag ze ook
zijn gezicht veranderd in een verlegenheid, jongensachtig, met een blosje en
een lach.
Kijk, zei hij.Wil je dat maar nemen? Eerste afbetaling van mijn
schuld. En hij duwde haar, onhandig, iets tusschen de vingers.
Het waren drie briefjes van vijf en twintig.

-

Stom zag ze er een oogenblik op neer, als op iets raadselachtigs.

Ot .... hoe .... hoe kan je dat missen ? hakkelde zij dan. En nu schoof
plotseling een heete schrik door haar heen en zijn arm grijpend kreet ze ge.
smoord:
Otto! Je hebt dit toch niet .... je hebt toch niet weer .
Haar oogen keken dringend in de zijne, maar die stonden rustig en helder.
Nee Poppetje, dat is voorbij, zei hij ernstig.
Maar hoe kan je dan zooveel missen, Ot?
Je broer is aan 't geld
Eerste vrucht mijns ijvers, zuster, schertste hij.
verdienen .... wordt 'n Croesus .... 'k Schrijf artikeltjes voor 'n weekblad .... pronkjuweelen van taalkunde. En ik werk achterlijke botteriken
van jongens bij, opdat ze met vlag en wimpel door hun examens zullen heen zeilen. Zie je ...
Nu pakte ze zijn hoofd tusschen haar handen en zoende hem onstuimig.
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Jij lieve jongen .... Maar dat had toch niet gehoeven! Doe je dat nu
om mij, al dat werk? .... En je studie dan ...
Hoor 's, dat zijn mijn zaken ! Zorg jij maar liever, dat ik een kwitantie
krijg, plaagde hij.
Die zal je hebben, zei ze ernstig.
Toen Nina over haar eerste teleurstelling om Felix' wegblijven heen was,
moest ze zichzelf bekennen, dat 't toch eigenlijk maar beter was zóó. Otto
trok er op uit om Tony's zaken met haar gewezen patroon te regelen. - 'k
Zal dat varkentje wel even wasschen, zei hij, toen hij met grimmig op elkaar
gebeten kaken wegging. 't Was stil in huis nog en gedrukt, dit erge was toch
immers nog niet geheel uit de voeten! Wat zou die man nog ...
Maar Moeder maakte zich allang geen zorg meer: die schurk zou 't wel laten
nog een stap te doen ! Wat hij Tony had aangedaan was niets minder dan
afpersing .... chantage .... Moeder kon alweer lachen en zag de dingen
weer licht. In Nina was nog een vage angst. Tony bleef in bed. Ze lag maar
doodstil, met dichte oogen, al sliep ze niet aldoor, genietend van haar rust,
van haar eindelijk veilig zijn. 't Leek of er iets in haar geknapt was, of ze niet
meer op kon veeren tot haar vroegere vroolijkheid en energie.
Laat haar maar eerst bekomen. Dat
0 dat komt wel weer, zei Moeder.
arme kind! Denk eens wat een leven ze heeft gehad ...
'k Zou wel 's willen weten of die
En dat om 'n ander! zuchtte Nina.
Teunissen nou maar niets gemerkt heeft van dat drama, dat zich afspeelde
om zijnentwil .
Toon zegt immers dat 't zoo'n sukkel is!
Nou ja .... en 't was voor hem ook wèl zoo makkelijk om maar niets
te begrijpen. Arme Toontje.
Otto kwam thuis, grimmig maar voldaan.
Zoo'n ploert! schold hij.
Die moest je kunnen laten opsluiten! 'k Had
verwacht, dat hij iedere verdenking van minderwaardigen opzet van zich af
zou willen schuiven .... Maar nee hoor, gaf alles toe met een cynisme, waar
je van verstomd stond. Hij had 't voor haar een billijke straf gevonden, zei
hij, en voor hem een rechtmatige vergoeding voor de geleden schade. Maar
hij zou er geen verder werk van maken, zei die edelmoedige meneer .... Zoo'n
hond -van-'n-vent .... moest je kunnen aanklagen! De arme meid moet 'n
leven als 'n hel bij hem gehad hebben! Enfin, ik heb hem even bijgelicht en
daar hebben ze in 't bediendenkantoor van kunnen meeprofiteeren, want ik
heb 't niet zacht gedaan. Nou, dat hebben we weer gehad.
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-- 'k Zou 't Toon maar niet zoo in kleuren en geuren vertellen, vond Nina
bezorgd.
Natuurlijk niet! 'k Zal wel wijzer zijn. Hoe eer ze die belabberde historie
nou maar vergeet, hoe beter 't is.
En Tony monterde zichtbaar op. Nu ze maar eenmaal goed uitgerust was en
de dingen afgesloten en afgedaan achter zich wist, kwam haar oude veerkracht
weer terug. Zij begon nu weer te lijken op de Tony van voorheen, al scheen
toch de doorleden ellende iets wezenlijks in haar veranderd te hebben. Er was
soms een zachter, peinzender blik in haar oogen, dan vroeger ooit ; zij leek
ouder geworden.
Het waren stille dagen die zij gedrieën hadden, en gesproken werd er weinig.
Ieder was teveel met haar eigen gedachten bezig. Er was ook zooveel gebeurd
den laatsten tijd. Toch voelde Nina haar gedachten meestal maar zoo doelloos
wegebben en zij kon lang naar buiten staren en droomen en wist dan niet
eens meer waarvan zij had gedroomd. Ans kwam nog niet zoo vaak, want met
Nikkie was 't nog oppassen. Nog scheen het een wonder dat hij gered was,
als van het randje van den afgrond.
Wat een vreeselijke tijd was dat toch ook, kon Nina nog huiveren.
- 'k Geloof, dat ik het maar half beseft heb, peinsde Tony. 'k Was té vol
van dat andere, er kon niet meer bij. Zij zuchtte eens diep en glimlachte dan
weer.
't Is of ik nu pas weer begin te leven en alles zie en voel en begrijp.
't Leek ook soms net of je niet bij ons was, al zat je naast ons
'k Was ook somwijlen ver weg van alles . .
Denk er maar niet meer aan! Wat nu komt zal wel beter worden.
En toen moesten ze allebei lachen omdat in de keuken Moeder weer een van
haar malle liedjes zong.
Een enkele maal vroeg Nina zich af wanneer Felix nu zou komen. En of hij
alleen komen zou, of wachten tot Otto weer eens naar huis ging. Dat kon
nog wel even duren, want die was ook hard aan 't werk. Maar zij voelde
zich verontrust noch gehaast: te stil was de zachte verwachting die in haar
leefde.
Halverwege de tweede week kwam een kaartje van Otto hun komst op den
komenden Zaterdag aankondigen. Felix had ook niet eerder gekund, daar
hij, als naaste bloedverwant van den gestorven, ongehuwden oom, allerlei
zaken had te regelen gehad.
Als in een droom gleden de dagen voorbij.
Dien Zaterdagmorgen, nadat zij Tony, die ging boodschappen doen, een
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eindje gebracht had, en langzaam langs den zonnigen weg terugwandelde,
alleen maar met haar lila sjaal over haar morgenjaponnetje, omdat het nog
zoo zacht was, al was 't October nu al, schoot ineens, als een golf van blijdschap, de gedachte door haar heen, dat nu voor 't eerst Felix haar zou zien
loopen, dat zij samen zouden wandelen, voor 't eerst, langs dezen weg, langs
de kleine boschpaadjes, waar het najaar geurde .... Het klopte in haar van
geluk, dit leek opeens het heerlijkste van alles .... het eenige ...
Aandachtig koos zij dien middag haar japonnetje uit. Ach, er was er eigen
ijk maar een, dat zij mooi genoeg vond: de zomerjurk van lila crêpe de-l
chine, die haar beter stond dan alles. Maar het was October .... maar zoo
zacht nog! Zij gleed er al in, bekeek zich in den spiegel, lang en heel ernstig.
Er was een zachte blos over haar wangen, waarlangs luchtig het korte, blonde
haar golfde. Toch laat ik het weer groeien, nu ik niet meer hoef te liggen ...
dacht zij vaag. Zij bezag haar voeten in de lila - grijze schoentjes en kousen ..
Hij heeft nog nooit mijn voeten gezien! dacht ze, en lachte zacht. Hij heeft
me nog nooit zien loopen! En zij bekeek haar hals, die slank en recht uit de
ronde japon- opening rees, zonder sieraad, haar handen, die blank waren en
toch niet ziekelijk meer, en waaraan zij alleen den ring droeg, dien Moeder
haar gegeven had, met Vaders steen.
Stil en ernstig bijna ging zij naar de huiskamer.
Daar hing het gedempte licht van den neveligen najaarsdag, die grijs en goud
en doodstil daarbuiten was. De straling van den morgen had zich in een
fijnen damp verhuld en dit was bijna nog mooier.
Maar toen Otto en Felix den voortuin kwamen instappen, toen zij Felix'
hoe precies had zij 't zich herinnerd al die weken!
zacht - ernstige gezicht
daar opeens, na al wat er gebeurd was, na al wat zij
dat besefte ze nu past
gedroomd had, weer in de kamer zag, - greep een bange onrust haar aan, en
het liefst was ze weggehold naar haar eigen veilige kamertje.
Doch in de drukte van het oogenblik voelde zij zich met haar verwarring toch
wel veilig. Dat Felix in zoo lang niet was geweest, en dat hij nu in zijn nieuwe
waardigheid verscheen .... en het sterfgeval dat hij pas achter den rug
had .... Nikkie's ziekte .... en hoewel niemand het aanroerde Tony's
avontuur .... en dat zij weer stond en liep, een gewoon mensch was in
huis .... het was zoo veel allemaal .... zoo veel! En zij praatten allen
tegelijk in blijde opwinding, maar daaronder was toch ook een zacht ontroerd -zijn, dat hen dicht aan elkander bond.
Het werd Nina een wonderlijke middag. Vroeger was zij 't, aan wie Felix
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zijn aandacht gaf, hij zat bij haar, las haar voor, praatte met haar. En nu
richtte hij geen enkele maal tot haar het woord; hij sprak met Moeder, met
Tony .... vertelde van zijn promotie, hoe zooiets er precies aan toe ging,
van zijn oom, die gestorven, doch tot aan zijn meerderjarigheid zijn toeziende
voogd geweest was, en hij luisterde aandachtig naar Moeder's verhalen over
het verloop van Nikkie's ziekte. En zij zat er maar stilletjes bij en luisterde
en voelde niet de minste behoefte om mee te praten, ja, ze was blij. dat hij
niet op haar lette en tot haar niets zei, maar 'ze wist zelf niet waarom . . .
Met Ans en de jongens kwam de drukte in huis; Nikkie, schoon nog wat
smalletjes, had alweer evenveel praats als ooit, en wou met alle geweld
„truieniertje" spelen met Oom Felix of, toen dit een onvervulbare wensch
bleek, doordat Oom Felix niet zoo ras een bloeiende kruidenierszaak uit den
grond wist te stampen, wandelen met Tantina.
Aanstonds hoor, beloofde Nina, zijn tenger lijfje dicht tegen zich aan
houdend.
Nee nou ! bedelde het manneke aan haar oor.
Jij heb 't Nittie zelf
beloofd.
Ja maar .... dat is al gebeurd. Verleden week nog, weet je wel ? lachte
Nina zachtjes.
Weet Nittie niès meer van .... loog hij schaamteloos.
Nou, kom dan maar, fluisterde zij.
Zij had alleen haar wollen sjaal omgeslagen, die was groot en warm, genoeg.
Zij hield hem met één hand tezamen, in haar andere hand zat het warme
kinderknuistje geborgen. Nikkie babbelde honderd~uit, als een stroom van
brabbelklankjes rolden zijn woordjes langs haar heen, maar luisteren deed ze
maar half en op goed geluk zei ze ja of nee op Nikkie's vele „hé Tantina's''.
Tot de bocht daar, dan gaan we terug, zei ze.
Nikkie vond 't goed. Nu hij zijn zin maar had gehad wou hij eigenlijk wel
weer naar huis, waar, toen hij wegging, Oom Otto een papieren boot aan 't
vouwen was voor Jan. Je kon nooit weten wat er nog meer kwam . Toch
liepen ze nog een villaatje verder den hoek voorbij en keerden toen om. Er
liepen bijna geen menschen en het was heel stil rondom; roerloos hingen de
laatste blaadjes aan de bijna kale boomen.
Toen zij den hoek weer omsloegen, en de weg open voor hen lag, kwam daar
een mean hen tegemoet loopen. Hij was al heel dichtbij.
Oom Felix! kreet Nikkie en rukte zijn handjes los.
En Nina was blij met dien kreet van het kind, want het scheelde niet veel of
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zij had zelf geluid gegeven. Onder haar hand, die de sjaal vasthield voelde zij
het bonzen van haar hart.
-- Ik heb nog nooit met Tantina gewandeld, schertste Felix, toen hij naast
haar meeliep, en in den vluchtigen blik, dien Nina naar zijn gezicht gewaagd
had, had zij juist nog de bevangenheid bespeurd, die zijn mond, zijn oogen
zoo vreemd- anders maakte dan zij ze kende, en haar blik daalde snel tot het
grint van den weg.
En ik had me zoo voorgesteld, zei hij zachter,
dat dit vandaag voor
't eerst gebeuren zou.
Een warme vreugde schoot in Nina omhoog: hij ook! hij ook I De woorden
sprongen van haar lippen:
Ik ook!
En toen schrok zij en voelde .haar blos.
Zeg Nikkie, vertelde hij met plotseling andere stem.
Oom Otto is toch
zulke mooie dingen aan 't maken voor Jan ...
-- Watte dingen ? informeerde Nikkie onrustig.
Nou van alles .... Eerst een stoomboot, met een pijp en een pluim ...
en toen een slee .... en toen ... .
Guns! .... zei hij, zijn oogen wijd. Toen
Nikkie luisterde al niet meer.
rukte hij zijn hand los uit die van Nina. -- Nittie gaat rijten! riep hij, en
zette 't op een loopen. Zij keken hem na tot zij hem ginds in het tuinhekje
zagen verdwijnen.
Langzaam en zonder een woord liepen zij verder. Nina voelde geen onrust
meer, geen beklemming; denken deed ze niet, ze liep maar, tuurde naar opzij,
waar tusschen de kale boomstammen de herfstnevel rossig getint werd door
het verholen namiddaglicht.
Laten we hier even ingaan .... zei Felix, voor het smalle zijlaantje, dat
Of wordt je dan te moe?
naar het bosch toekronkelde.
zei
ze
zacht.
Oh nee ....
Zij liepen langs het mossige pad, eenzaam nu tusschen het beschuttend struikgewas en eikenhakhout. Zoo stil was 't om hen heen, dat zij hun eigen adem
hoorden.
"Toen was plotseling zijn hand om haar hand en zij stond stil of zij niet meer
verder kon. Zacht zei hij:
Niny....
0 Felix .... stamelde zij met bevende lippen.
Hij boog zich tot haar over, zijn oogen in de hare.
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Is 't dan toch waar? .... En zoo trillend-diep klonk
God i zei hij.
zijn stem, dat 't Nina was, of die diep in haar borst iets aanraakte.
Ja .... fluisterde zij alleen. Maar nu moest zij haastig het hoofd af wenden, want vlugge tranen zwollen naar haar oogen. Doch dan nam hij haar
gezichtje tusschen zijn handen en hief 't tot zich op.
Niny .... schrei je nu .... ?
Ja .... nokte ze, met een 'lachje dat bijna een snik werd,
van geluk .. .
En hij kuste haar oogen, en met teedere voorzichtigheid haar mond, zoodat
zij den zilten smaak van haar eigen tranen op haar lippen proefde.
Hand in hand liepen ze, zonder te spreken. Eindelijk zei Felix:
Nu moeten we terug .... Het is te ver om heelemaal om te loopen.
Ja .... antwoordde zij droomerig, doch hun voeten liepen almaar verder.
Waar het pad op den breeden boschweg uitkwam keerden zij.
Kom, zei
Felix, de sjaal vaster om haar heen trekkend,
Je zou te moe worden en te
koud. Zij liet hem begaan en glimlachte zonder een woord. Hoe heerlijk was
het, die koesterende bezorgdheid om je heen. Onder de sjaal lag zijn arm in
de hare.
heb je al lang van me gehouden?
Niny, vroeg hij,
Ik geloof, altijd, zei ze eenvoudig.
Maar ik heb 't niet altijd geweten.
En jij?
Ik ook: altijd. Maar ik wist 't wèl ! lachte hij.
Oh! zei ze, en bloosde.
Maar waarom heb je dan,. je belofte niet gehouden ? .... Je verzen .... zei ze zachtjes er achter.
Wel drommels! .... Wat ben ik toch een sukkel! Hij liet haar los, zocht
in zijn binnenzakken. Nina lachte.
Ja lach maar, zei hij met een grappig verlegen gezicht, maar met een twinkeling toch achter zijn brilleglazen.
Je
krijgt een raar soort man .... Je zult nog wel spijt krijgen ... .
Maar nu was de stilte weer om hen; zijn hand zocht onder de sjaal de
hare weer.
Dit is voor je, zei hij.
Ik wilde je niets geven voor ik dit had.
Het was een tijdschrift-overdruk van 'n twaalftal verzen. Op het eerste
blaadje, bovenaan, las ze in zijn kleine, dunne letters „Voor het liefste meisje
van de wereld ". En haar blik daalde naar het vers daaronder, dat heette
„Naar het lichte Land" en zij las de beginregels:
Stil, als licht - omspoelde landen, hangen
Zomerwolken boven verre kimmen.
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Smachtend ziet de ziel 't geluksland schimmen,
't land van immer- onvervuld verlangen.

0 Felix 1. fluisterde ze, en een herinnering ontroerde haar.
Wanneer ..
heb je dit geschreven?
Dien Zaterdag, toen ik hierbuiten bij je gezeten had en ik jouw oogen
had zien wegturen naar die „landen van geluk". Weet je nog?
Ze kon alleen maar knikken. 't Leek zoo lang terug en zooveel donkers lag
er tusschen toen en nu. Met bevenden mond fluisterde ze:
Wat heb je me toch lang alleen gelaten!
Och kindje .... kindje .... troostte hij verschrikt en zijn arm was
koesterend om haar heen. Maar zij glimlachte alweer.
En ik heb je nog zoovéel te vertellen .... En te vragen .... Van je
promotie . ... en je werk .... en alles. 0 o, wat ben je toch een leelijke
achterbakscherd geweest!
Je krijgt m'n dissertatie .... als je 'm tenminste hebben wilt.
Waarover .... Felix ? vroeg ze, en zag ademloos tot hem op.
„Het geestelijk lied in de Middeleeuwen' .... zei hij, wat kortaf, of hij
er zich een beetje voor geneerde. Als je er nou maar wat aan vindt ...
Zij lachte zachtjes voor zich heen, zonder te antwoorden. 't Was of het lichte
geluksland zich al wijder voor haar opende.
Zij waren nu weer op den villa -weg terug en dicht bij huis.
Jammer,
we moesten 't nog voor onszelf kunnen houden .... 'n
zuchtte Nina,
heel klein poosje maar ...
Ik zou 't van alle daken kunnen schreeuwen!
Née, zei Felix.
Door den voortuin liepen ze zacht en vermeden 't naar binnen te zien.
Kom
achterom .... En zij trok hem mee naar den achtermee! fluisterde Nina,
tuin tot bij de keuken, waar ze Moeder nu wel dacht te vinden. Samen keken
ze naar binnen. Moeder stond een pan met iets dampends te schudden, zij
trok allerlei leelijke gezichten boven den heeten wasem, maar toen zij de pan
weer had neergezet, spitste zij haar lippen en floot.
Zij schoten gelijktijdig in een lach en in datzelfde oogenblik bemerkte Moeder
hen. Zij wierp de keukendeur open :
Wat voeren jullie hier uit?
Zij zeiden niets en stapten naar binnen, hun handen hielden elkander vast.
Jij dief!
0! kreet Moeder, en sloeg haar handen ineen.
Mag ik haar hebben ? vroeg Felix' diepe stem.
Ach wat .... je hèbt haar immers al genomen! .... jullie .... Zij lachte

NAAR HET LICHTE LAND

297

en huilde tegelijk, haar armen omknelden Nina, en Felix' armen waren om
haar beiden heen.
't Was op dit oogenblik, dat de keukendeur openging en Otto's hoofd door
den kier kwam steken.
Duivels! vloekte hij en bleef toen een oogenblik roerloos en stom.
Nou, kom maar! tartte Felix uitdagend.
Maar Otto floot eerst een schel fluitsein naar binnen. Nikkie en Jantje waren
de eersten, toen ook Tony en Ans, en Bas, die intusschen gekomen was. Het
keukentje was meer dan vol.
Zulke gebeurtenissen worden er hier uitgebroed in de keuken! schetterde
Otto's stem. Maar hij zwaaide Felix' arm haast uit het lid en Nina had geen
wangen genoeg om zich te laten zoenen.
Tony was de eenige, wie het nieuws verraste.
'k Kan wel zien, dat ik er
maar half bij geweest ben, de laatste maanden, zei ze zacht aan Nina's oor.
Er komt geen eind aan de gebeurtenissen! verzuchtte Ans.
- Enfin .... 't is allemaal nogal goed af geloopen ...
Dus dit vindt je ook niet al te onrustbarend! ving Felix handig haar
woorden op. En ze lachten allemaal.
Tantina! schreeuwde Nikkie, toen de situatie hem eenigszins duidelijk
begon te worden, - tommen er nou toet en taartjes?
En limonade .... vulde bescheidener Jantje aan.
Alles wat jelui maar wilt, lievelingen, beloofde Nina, hen in haar armen
sluitend.
Dan suiterbeesies ! maakte Nikkie rap van de gelegenheid gebruik.
Tony schudde nog haar hoofd over de onverwachte wendingen van het leven.
Alle bommen zijn tegelijk gebarsten; wat 'n redelooze materiaalverspilling
van het lot! zei ze met weer een glimp van haar ouden humor. En Bas zei,
als verstandigste woord van alles, dat ze toch allemaal naar den goeden kant
gesprongen waren.
En gaan jullie nou alsjeblieft allemaal uit mijn keuken! kreet Moeder.
Alles staat aan te branden!
Smakelijk verlovingsmaal! dolde Otto.
Wij proeven vandaag toch niets, lachte Felix, zijn oogen in die van
Nina.
Nee, zuchtte ze zalig,
vandaag proef ik alleen mijn geluk .. .
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Ter verduidelijking voeg ik hierbij nog het een en ander over mijn mooie reis
door Noordelijk Transvaal.
Een van de prettigste dingen in de wereld is om op reis te gaan, vooral voor

DE SABIE

een huisvrouw. Alle kleine huishoudelijke beslommeringen vielen van mij af.
Ik had het gevoel die i 2 dagen te zweven boven het alledaagsche.
De reis, die ik maakte, is een vacantie- uitstapje van Johannesburg naar de
Sabie en Lorentzo-Marques. Het gaat uit van het gouvernement, van de
„Suid -Af rikaansche spoorweëe en hawens".
Alles is uitstekend geregeld. De trein is ons hotel, elken avond komen wij
daar terug om te slapen en wij gebruiken er al onze maaltijden. Wij hebben
den mooien eetwagen, die op de tentoonstelling in Wembley was en het
personeel, dat daar Zuid-Af rikaanschen kost bediende. De bediening is boven
allen lof verheven, altijd opgeruimd, nooit slecht gehumeurd, vriendelijk;
) Uit een brief van de schrijfster, die gepubliceerd mocht worden en die een aardigen kijk geeft op het
leven in Zuid-Afrika, C. M. v. H.-G.
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hetgeen wat zeggen wil, als men bedenkt, dat voor eiken maaltijd voor de
120 personen drie maal gedekt moest worden.
In elk compartiment, waar plaats is voor 4 personen, is men nooit meer dan
niet drie, zoodat er ruimte is voor de bagage.
Zoo trokken we met z'n tweeën, de Duische professorsvrouw en ik, zonder
man en kinderen, de wildernis in: „two big game hunters", zooals men ons
hier lachend noemde.
Wonderlijk mooi, wonderlijk boeiend is dit groote Zuid - Afrika, eenzaam en
grootsch. En wat mij bijzonder trof, was de vriendelijkheid en gastvrijheid van
de menschen in die afgelegen dorpen. De aankomst van den trein werd ge
mooiste zaal van 't dorp, met groen en bloemen versierd. Soms-vierdn
was er een concert en bijna altijd 's avonds een dans, waar de ouden en de
jongen van heinde en ver heen kwamen. De trein wachtte rustig tot iedereen
thuis was en stoomde in den nacht verder. In Tzaneen herinner ik mij, dat we
een erf opliepen om paw-paws (een soort meloen) aan de booroen te zien
groeien. Dadelijk kwam de eigenaar naar buiten en bood elk van ons er een
aan. Zijn vrouw noodde ons naar binnen en toen wij daarvoor geen tijd
hadden, bracht ze ons een groot bord mandarijntjes en ieder kreeg een roos
tot afscheid.
Soms stonden we een heelen dag stil ; zoo bleven we één dag in de Sabie en
één dag
Lorentzo Marques, een halven dag in Graskop om een uitstapje te
maken door de Drakensbergen naar het bekoorlijke Pelgrimsrust.
De Sabie is het boschveld met het lange, gele gras en de verspreide boomen.
Het geeft je een gevoel van oneindigheid, een verlangen naar het onbereikbare.
Eigenlijk is het eentonig: lang gras en boomen, lang gras, boomen en struiken.
Voor dag en voor dauw ben ik daar op geweest. Ik tuurde in de schemering,
of ik leeuwen of andere wilde beesten zag. Toen het lichter werd, zag ik.
telkens grootere en kleinere kudden wegvluchten ; dan eens 5 6 wilde beesten,
een soort van buffel ; dan een stuk of 12 bokken.
Bij Komatie- rivier stonden we stil. Een inspecteur van de Sabie met twee
kaffers politie voegde zich bij den trein. Jim bracht ons naar de rivier, waar
we de hypopotamussen zagen, zich koesterend in de zon op een paar groote
steenen. Later, na het ontbijt, werden we in drie troepen verdeeld en wandelden met Jim; als gids een paar uur door de Sabie. We kregen den indruk, dat
er nog ontzaggelijk veel wild was, niettegenstaande er jaar in jaar uit op
onverantwoordelijke manier gejaagd en gedood is.
Men wil nu van de Sabie een nationaal park maken. De wet is reeds aange-
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nomen. Voortaan zal zij Kruger- wildtuin heeten. Deze wildtuin zal volgens
het bericht van de „Burger" meer dan 2.000.000 morgen groot zijn, in 't
Noorden, waar hij 't breedst is, 50 mijl breed. Men schat, dat er i 3 0.000
wilde dieren van allerlei soort huizen, ook olifanten, zwarte rhenosters,

GEZICHT OP PELGRIMSRUST

elanden, en een groote verscheidenheid van bokken. De heele wildtuin zal
omrasterd worden en weinig jachtlicensies zullen worden uitgegeven.
Volgens een boekje, dat in den trein uitgedeeld werd, zijn de kwagga's, de
blauwbokken en de witte rhenosters uitgeroeid; en sommige soorten bokken,
als de witpensbokken, zeer zeldzaam. De Kruger wildtuin zal dieren en
planten beschermen.
Er zullen hotels gebouwd worden, zoodat men er ook langer blijven kan.
Nu vindt men in de Sabie alleen kafferstroohuizen en hier en daar een steenen
rondavel voor de blanke inspecteurs.
Ik kreeg een diepen indruk van de Sabiewildernis ; ik had er graag langer
willen blijven en ik droomde er den droom van Hester.
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R was eens een klein meisje, dat ongeveer tien jaar oud was,
lang en mager, met blauwe oogen en vlasblond haar. Zij heette
C)
Hester en zij woonde 's winters met haar vader en moeder
in de Sabie, dicht bij de Komati- rivier.
Haar vader was inspecteur van de Sabie. 's Zomers was het
daar ondragelijk heet en Vader wou dan niet, dat Moeder en zij bij hem bleven.
Voor Hester waren die wintermaanden de heerlijkste tijd van het jaar. Zij
hield van het boschveld met het lange, gele gras en de verspreide boomen,
maar ze hield het meest van alle dieren. 0, wat zou ze graag zelf zoon springbokkie willen zijn om de heele Sabie zoo door te kunnen springen, met de
antilopen te rennen, of weg te vluchten voor de wilde beesten.
Ver van huis weg dwalen mocht ze niet, dan was er gevaar voor leeuwen.
Maar soms nam ou Aja haar mee 's morgens heel vroeg naar de Rivier. Dan
zaten ze doodstil en keken naar de groote zeekoeien, die zich op een paar
klippen lagen te koesteren in de zon, hun jongen op den rug. Opeens wierpen
ze zich in het water, ze brulden en spoten het water hoog op. Hester beefde.
Wat had de groote dieren verschrikt ? Was een kudde wilde beesten in de
buurt of misschien een leeuw?
Ou Aja stond gauw op en samen liepen ze snel naar huis.
Ou Aja was de moeder van Jim, den kaffer-politie -agent, die Vader in de
Sabie moest helpen. Ou Aja kende de Sabie op haar duimpje. Ze had er altijd
gewoond en ze kon prachtig vertellen van de goede en de booze geesten, die
er huisden.
Als de volle maan scheen, dan kwamen de goede geesten en als je dan naar de
rivier ging en om den zegen vroeg, dan zegenden ze je. Dan hoefde je nooit
meer bang te zijn in het donker, dat kwaad je zou overkomen, want de goede
geesten zorgden voor je.
Eens op zoo'n maandlichten nacht was zij stilletjes opgestaan en ou Aja had
haar meegenomen en de geesten voor haar aangeroepen. Het was doodstil en
vol spanning wachtte Hester. Maar opeens voelde zij, dat er een zuchtje langs
haar voorhoofd streek. Dat was de zegen van de Rivier.
Nu lachte zij bij zichzelf, als Vader zei, dat zij voorzichtig moest zijn. Haar
zou geen kwaad overkomen ; de rivier had haar immers gezegend?
Maar vandaag is Hester kwaad. Die nare trein is er weer met al die akelige
menschen. Dat gebeurde nu de laatste jaren. Vader en Jim moesten dan den
heelen dag bij den trein zijn en met die menschen door de Sabie loopen. Wat
was daar nu aan om één dag in de Sabie te zijn en een paar uur daar rond te
•
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loopen ! Ze verjoegen net al de dieren, die anders nog wel graag in de buurt
van hun huisje kwamen grazen en die Hester dan zoo mooi kon bekijken.
Een paar kleine oribies 1 ) en een paar springbokken, die Vader als jonge dieren
had gevangen, liepen in een kamp vlak bij huis; de wilde springbokken en

KAFFER -STROOHUIS MET OU AJA

oribietjes kwamen ze bezoeken en het leek wel of ze samen gezelsden. De
mooie, statige antilopen graasden dikwijls vlak bij en soms kwam er een
kudde wilde beesten, maar daar was Hester toch een beetje bang voor; die
waren zoo groot en zoo log en zoo wild en zoo kwaad. Eens was er een
leeuw geweest. Ach, wat had het kleine oribietje getrild, nog uren daarna.
Vader en Jim hadden den leeuw gelukkig geschoten.
Maar als die akelige trein er was met al die akelige menschen, dan kwamen er
in dagen geen dieren meer in de buurt. Die menschen stookten een reuzen~
kampvuur vlak bij den trein, haalden hun gramophoons voor den dag en
dansten en schreeuwden.
Neen, rond een kampvuur moest je stil zijn. Dat moest ver weg zijn. Eens
had zij met Vader en Moeder mee mogen gaan een eind dieper de Sabie in,
1)

oriebies = fijn soort bokken.
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omdat Vader en Jim daar iets moesten opmeten. 's Avonds hadden ze een vuur
gemaakt, om de leeuwen op een afstand te houden. Ou Aja had spookhistories
verteld en Vader had voor Moeder het gedicht van Jan Celliers opgezegd:
My vuurtjie en ek is op wag,
My vuurtjie en ek alleen;
Die awendster
Wenk al van ver,
En die velde slaap omheen.
Het was doodstil. Af en toe hadden zij het gebrul gehoord van een wild dier.
Al die domme menschen met hun lawaai bedierven alles in de Sabie. Gelukkig,
na een dag waren ze weer weg en dan duurde het een poos voor er weer een
troep kwam.
Daarom was Hester vandaag kwaad; de trein was er weer.
Ze nam haar boek en niet ver van huis ging zij liggen onder een seringboom.
Ze begon te lezen, maar al spoedig vielen haar oogen dicht ...
Kijk, daar zat een trouwpand 2 ) op een tak. Ze had dien nog nooit zoo dichtbij gezien.
„Ga je mee, Hester?" zei hij, „er is vandaag vergadering van de wilde dieren
van de Sabie."
Hester vond het niets vreemd, dat ze hem zoo goed kon verstaan.
„Heel graag ", zei ze, „maar hoe kom ik er heen?"
De vogel vloog van den tak en streek naast haar neer en Hester stond op. Nu
merkte ze, dat ze een kaboutertje was geworden en heel gemakkelijk op zijn
rug kon klimmen.
Hij vloog met haar op. Wat was dat heerlijk om zoo te vliegen, je zoo hoog
te verheffen en er kwam een verlangen in Hester om al hooger en hooger te
stijgen.
Maar de vogel daalde al neer op een tak van een hoogen kameeldoorn.
Hester keek om zich heen. Ze waren op een tamelijk open plek in het bosch,
waar de kleinere struiken en de jonge boomen vertrapt waren door het wild.
Ze kon ze goed zien, daar waren de oudste en wijste van alle dieren uit de
Sabie bij elkaar en ze hielden een groote vergadering over de menschen.
Net onder den tak, waarop Hester zat, was een oude, eerwaarde leeuw, die
leek wel de voorzitter en aan den eenen kant zat een wild beest met een boos
2

) trouwpand = vrij groote vogel, grijs met een blauwe borst.
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gezicht en aan den anderen kant een antiloop, die er heel wat vriendelijker
uitzag men zijn langen, fijnen kop en zijn sierlijke, groote horens. Er waren
zebra's en rhenosters en allerlei soort bokken : springbokken en waterbokken
en rietbokken en boschbokken en ook de zeldzame witpensbokken. Verder

KOMATI- RIVIER MET DE SPUITENDE ZEE -KOE

waren er massa's kleine dieren, zooals meerkatjes en hazen, heel onderaan,
ver van den voorzitter, die lachten en praatten onder elkaar, tot er een eind
aan gemaakt werd. Maar de olifant was er niet, die zou zeker met den leeuw
gekibbeld hebben om het voorzitterschap. Zeekoeien waren er ook niet: die
konden zeker niet zoo ver loopen.
De vergadering was al een poos aan den gang en Hester merkte, dat de dieren
bij den wijzen leeuw en het knappe wilde beest en den vriendelijken antiloop
raad kwamen vragen over de menschen.
„Ja ", zei een kleine waterbok, „ik heb het gehoord -van den springbok bij het
huis von den inspecteur. Ze gaan van de Sabie een wildtuin maken. Kruger
Wildtuin gaat hij heeten. Groote hekken zetten ze er omheen en dan zullen
ze ons natuurlijk allemaal doodschieten."
Een vreeselijk gebrul ging er op na die woorden. Toen het weer stil was,
sprak een oude rhenoster:
„Dan zal het zeker net zoo gaan als zes jaar geleden in Zoeloeland. Mijn
moeder heeft daar dikwijls van verteld. De witte rhenosters van onze familie
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zijn toen heelemaal uitgeroeid. Ze hebben de dieren in 't nauw gedreven en
wie niet gevlucht is, zooals mijn moeder, meedoogenloos afgemaakt, honderden tegelijk."
Weer een vreeselijk gebrul. Hester werd er akelig van op haar tak, die trilde
van het geluid.
„Waarom kunnen de menschen ons niet met rust laten ?'' zei nu een koedoe.

DE BRANDSTAPEL VOOR HET KAMPVUUR BIJ DEN TREIN

„Wij doen hen toch geen kwaad? Wij eten niets dan gras en wortels en wat
blaren van de boomen, wat honing en wat mieren. Nu ja, Vader Edelhart
(en hij keek naar den leeuw) zal wel eens een haas of een bokje verschalken
(meteen werden de haasjes tjoepstil) of een schaap of een kalf als hij honger
heeft, maar heel veel kwaad doet niemand. De menschen hebben toch plek
genoeg, waarom gunnen ze ons niet de Sabie ?"
Met zijn loggen kop vooruit stond nu het wilde beest op en sprak nijdig:
„De menschen zijn wreed en bloeddorstig. Hebben jelui dien wagen gezien
met al die bloedende lijken van springbokken en blesbokken in en op en aan
den wagen? Vele wijfjes en jonge bokkies."
Een snik onder uit de vergadering deed hem ophouden. Hester rekte haar hals
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uit en ze zag een grooten springbok, die met zijn poot langs zijn oogen wreef.
„Neen ", vervolgde het wilde beest, „om een dier te dooden, als je honger
hebt, zooals onze voorzitter
het wilde beest sprak nooit van Vader Edelhart, daarvoor was hij te deftig
dat kan niemand kwalijk nemen, maar
de menschen dooden voor hun pleizier en noemen het sport."
"Toen stak ineens een haasje zijn poot op en vroeg , of hij ook wat zeggen
mocht en toen hem dat toegestaan werd, vroeg hij, wat Vader Edelhart dacht
van de menschen van den trein?
De heele vergadering begon te gichelen en Hester op haar boom moest ook
mee lachen.
Maar de leeuw klopte met zijn poot tegen den dorenboom, zoodat Hester
er bijna afviel en hij zei, dat dat nu niet aan de orde was, want dat ze nu niet
spraken van de domheid van de menschen, maar van hun wreedheid.
„Wat moeten we doen, dat er geen hekken om de Sabbie komen en de menschen
ons gaan verdelgen ? daarover gaat onze bespreking."
Toen liet Hester zich neer uit haar boom en stond midden tusschen al die
dieren.
„Lieve Vader Edelhart ", zei ze, „en jelui allemaal, vergaderde dieren, die
Kruger: Wildtuin is juist bedacht om jelui te beschermen. Het zal verboden
worden om daar groote getallen dood te schieten. De menschen hebben er
spijt van, dat ze zoo wreed en zoo naar zijn geweest en allerlei dieren, zooals
de kwagga's, en de blauwbokken en de witte rhenosters hebben uitgeroeid.
Ze willen jelui een lekker leven in den Kruger Wildtuin bezorgen."
Maar alle dieren begonnen te brullen:
„We gelooven je niet, we gelooven je niet", en Hester schrok zoo dat ze
wakker werd.
De locomtief van den trein siste en Moeder riep:
„Hester, Hester, waar ben je?"
Ze rende naar huis om haar droom te vertellen.
Stellenbosch, Augustus '26.
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LOES VAN ITALLIE
De Minnezangers.
Richard Wagner, de groote Dichter-Componist, i 8 i 3 1883, geeft in zijn
bekende opera „Tannhäuser" een beschrijving van het Zangerfeest op den
Wartburg. Om u nu een idée te geven van hetgeen de Minnezangers zich tot
taak hadden gesteld, laat ik u hier de duidelijke beschrijving volgen, die
Jacques Hartog in „Richard Wagner" ons heeft geschetst.
„Toen Elisabeth, die sedert het verdwijnen van Tannhäuser, geen deel meer
nam aan de feestelijkheden, door haar vader hoorde, dat Tannhäuser was
teruggekeerd, gaf zij haar wensch te kennen om met haar hofdames den zangwedstrijd, dien de landgraaf ter eere van Tannhäuser zal doen plaats hebben,
bij te wonen. Inmiddels geleidt Wolfram van Eschenbach zijn vriend Tannhauser naar Elisabeth, die hij zijn liefde verklaart. De zangerswedstrijd heeft
plaats, de landgraaf en Elisabeth ontvangen de gasten, en na de ontvangst
legt de landgraaf aan de edele zangers de taak op, dat ieder op zijn eigen wijze
door een lied zijn opvatting omtrent de liefde zal mededeelen. De winner kan
den hoogsten prijs van Elisabeth, zelfs haar hand, wenschen. Wolfram, die
begint, verklaart dat de liefde gelijkt op een zuivere bron, die men niet met
voorbedachten rade mag bezoedelen. Tannhäuser, die weer tot zijn vroegere
onjuiste opvatting vervalt, vindt, dat de kern der liefde te vinden is in het
genot. De overigen, onder welken Walther van der Vogelweide, scharen zich
aan de zijde van Wolfram, zoodat Tannhäuser, opgewonden door het verschil der meeningen, een bezield lof- en liefdelied aanheft ter eere der godin
Venus en van allen eischt, om naar den Venusberg te gaan, als zij de juiste
liefde willen leeren kennen. Door een dergelijke opvatting vinden de aanwezige vrouwen zich beleedigd en vluchten, terwijl de ridders hunne zwaarden
trekken om den beleediger der vrouwen aan te vallen, waarna Elisabeth zich
onmiddellijk werpt tusschen de strijdende partijen en Tannhäuser beschermt."
U begrijpt nu, wat de Duitsche minnezangers willen, en ik zal u nu verder
kunnen tevreden stellen, door u uit het leven van enkele zeer bekende Minne~
zangers te vertellen en weer eenige liederen uit dien tijd voor u op te schrijven.
Onder de regeering van Frederik Barbarossa ( I I 5 2 1 z 9 0) vinden wij de
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vroegste uitingen van den Duitschen minnezang. Dat de ridderpoëzie in
Duitschland later dan in Frankrijk ontstond, verklaren de Duitschers hierdoor,
dat zij eerst aan den tweeden Kruistocht deelnamen, en het juist deze avontuurlijke oorlogen in het Oosten waren, die den ridders der middeleeuwen
de stof en den vorm voor hun gedichten opleverden.
Het staat echter vast, dat de hoofsche poëzie uit Frankrijk over Bourgondië,
Vlaanderen en den Nederrijn, tot Duitschland is doorgedrongen.
Een Nederlander, Hendrik van Veldeke, was het, die haar daar te lande
invoerde, zooals trouwens de Duitschers zelf erkennen, die hem den vader
der Midden- en Hoogduitsche dichtkunst noemen. Hij was van edelen bloede,
en geboren in de buurt van Maastricht. Van zijn jeugd is weinig bekend,
alleen wordt vermeld, dat hij zijn buitenge'wonen aanleg voor poëzie, vooral
voor het technische der verzen, vermoedelijk in Frankrijk's hoofdstad, waar
hij de universiteit bezocht, heeft aangeleerd.
Aan het Hof van Kleef vinden wij hem als volleerd dichter. Daar voltooide
hij zijn gedicht Enent, geschreven in een dialekt, dat tusschen Nederrijnsch
en Middennederlandsch in ligt.
"Toen hij ongeveer drie vierden van zijn werk (meer dan I o. 000 verzen)
geschreven had, werd het hem bij gelegenheid van het huwelijk der gravin van
Kleef en den landgraaf Ludwig III von Thüringen ontstolen. Negen jaar
lang trok de dichter van plaats tot plaats, om zijn gedicht terug te vinden,
totdat hij eindelijk in Thüringen kwam, waar het hem werd teruggegeven
door den landgraaf Hermann, den bekenden vriend en beschermer der kunst.
Deze moedigde hem aan, zijn gedicht te voltooien, en aan zijn hof bleef
Hendrik van Veldeke langen tijd. Zijn bloeitijd ligt tusschen de jaren i 184
en I I 88. Hij was de eerste, die in Duitschland, een streng metrum der verzen
invoerde.
In zijn tijd kwam ook de naam Duitsch voor taal en volk in zwang.
Na Hendrik van Veldeke moeten wij onze aandacht wijden aan Walther von
der Vogelweide, een der voornaamste minnezangers. Gotfried van Straatsburg
noemt hem in zijn Tristan den waardigsten aanvoerder en banierdrager der
zangerschaar. Hij was geboren in Tyrol, dicht bij Bozen, op de nog heden
aldus genoemde Vogelweide. (Ik zag voor een paar jaar het standbeeld van
hem in en op die plaats) .
Omstreeks I 17 o zag hij het levenslicht. Hoewel van adel, was hij van onbemiddelde ouders, en trok op jeugdigen leeftijd de wereld in. Ongeveer 20 jaar
oud kwam hij naar Oostenrijk, om daar „zingen en zeggen" te leeren, want
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zijn geheele rijkdom bestond in zijn talent voor de kunst, dat wilde hij ontwikkelen, om er van te kunnen leven.
De verwantschap tusschen plechtige spraak en zang, blijkt nog uit de woorden:
reciteeren en recitatief. Het eerste beduidt: zangerige spraak, het tweede:
sprekende zingen.
Zoo kwam hij in Weenen, aan het hof van Frederik I, waar hij een ridderlijke opvoeding kreeg en in Reimar den Oude een meester vond, zooals hij er
geen beteren had kunnen wenschen. Zijn dichtersgave ontwikkelde zich snel.
Lente en liefdeliederen, dialogen en reien, Walther's schoonste gedichten,
ontstonden in die gelukkige te Weenen doorgebrachte jaren, en werden heinde
en ver bewonderd. Over zijn leven en zijn liefde geven de minneliederen
weinig uitsluitsel, alleen kan men er uit afleiden, dat zijn hart van liefde voor
een eenvoudig meisje, Hildegonde genaamd, vervuld was.
Toen in i i 90 zijn beschermheer, keizer Frederik, in Palestina den dood had
gevonden, trad een keerpunt in Walther's leven in. Het Duitsche rijk werd
geteisterd door de langdurige oorlogen der „tegenkoningen '. die elkaar de
regeering betwistten en haat en onrust in het land zaaiden. Walther gevoelde
zich aangetrokken tot Barbarossa's jongsten zoon, Philip von. Schwaben, en
volgde hem naar Mainz, waar de kroning plaats vond. Hem bleef hij trouw,
vierde hem in jubelende verzen en stortte zijn hart uit in dichterlijke klachten
over de ellende en het verval der zeden, ten gevolge van den oorlog over zijn
land gekomen.
Eén zijner gedichten uit dien tijd is: Deutschlands Preis.
DEUTSCHLANDS PREIS
Ir sult sprechen willekomen:
der iu maere bringet, das bin ich;
Allesz dasz ir habet vernomen,
dasz ist gar em n wint: nu f rá get mich !
Ich wil aber miete:
wirt min 1ón iht guot,
ich sag in vil lihte, dasz in sanfte tuot,
seht, wasz man mir êren biete.
Ich wil tiuschen frouwen sagen
solhin maere, dasz sie deste basz
Al der werlte suln behagen:
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áne gro sze miete tuon ich dasz.
Wasz wold ich ze lone?
sie sint mir ze hêr:
só bin ich gef uege and bite sie nihtes mêr,
wan dasz sie mich grueszen schone.
Ich han lande vil gesehen
unde nam der besten gerne war:
Uebel muesze mir geschehen,
kunde ich ie min herze bringen dar,
dasz im wol gevalle
wolte fremeder site.
nu wast hulfe mich, ob ich unrehte strite?
tiuschin zuht gat vor in allen.
Von der Elbe unz an den Rin
and her wider unz an der Unger lant
Mugen wol die besten sin,
die ich in der werlte han erkant.
Kan ich rehte schouwen
guot gelá sz and lip,
sam mir got, so swüere ich wol, dasz hie diu wip
beszszer sint dann ander frouwen.
Tiusche man sint wol gezogen,
rekte als engel sint diu wip getán.
Swer sie schiltet, derst betrogen:
ich enkan sin anders niht verstán.
Tugent and reine minne, swer die suochen wil,
der sol komen in unser lant; da ist wunne vil,
lange muesze ich leben dar inne !
DEUTSCHLANDS EHRENPREIS
Heiszt mich froh willkommen sein,
Der euch Neues bringet, das bin ich;
Eitle V,Torte sind 's allein,
Die ihr noch vernahmt : jetzt fraget mich.
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Wenn ihr Lohn gewähret
Und den Sold nicht Scheut,
Will ich manches sagen, was die Herzen f reut :
Seht, wie ihr mich wurdig ehret.
Ich verkünde deutschen Frauen
Solche Dinge, dass sie alle \Velt
Noch begier'ger wird zu schauen:
Dafur nehm' ich weder Gut noch Geld.
\ Tas wolli' ich von den Suszen?
Sind sie doch zu hehr :
Drum bescheid' ich mich and hitte sie nichts mehr,
Als mich freundlich stets zu gruszen.
Lande hab' ich viel gesehn'
Nach den Besten späht' ich allerwärts,
Uebel moge mir geschehn,
Wenn sich je bereden liesz mein Herz,
Dasz ihm wohlgefalle
Fremder Lande Brauch:
Wenn ich lugen wollte, lohnte mir es auch?
Deutsche Zucht geht liber alle.
Von der Elbe bis zum Rhein
Und zurück bis her an Ungerland,
Da mogen wohl die Besten sein,
Die ich irgend auf der Erden fand.
Weisz ich recht zu schauen
Schönheit, Huid and Zier,
Hilf mir Gott, so schwör' ich, dasz sie besser hier
Sind als andrer Linder Frauen.
Zuchtig ist der deutsche Mann,
Deutsche Fraun sind engelschon and rein;
Turicht wer sie schelten kann,
Anders wahrlich mag es nimmer sein;
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Zucht and reine Minne,
Wer die sucht and hebt,
Komm in unser Land, wo es noch beide gibt ;
Lebt' ich lange nur darinne .
Weenen verliet hij, en voortaan leidde hij het leven van een reizenden zanger.
Te paard doortrok hij de landen, droeg zijn liederen voor en begeleidde zichzelf met de vedel. Van de Elbe tot den Rijn en weder tot in Hongarije is hij
rondgereisd, in Italië en in Frankrijk heeft hij vertoefd en overal menschen
en volken bestudeerd.
In het jaar 1207 bevond hij zich aan het hof van den kunstlievenden landgraaf Hermann van Thuringen, en hij wordt genoemd onder degenen, die
aan den zangwedstrijd op den Wartburg deelnamen. Zijn zwervend leven
zette hij langen tijd voort, en van zijn laatste levensjaren is niets met zekerheid
bekend. Hij stierf vermoedelijk omstreeks i 230, en werd op het kerkhof van
den Wiirsburg begraven.
Walther's gedichten zijn, oorspronkelijk, en in Hoogduitsche vertaling, in vele
uitgaven tot ons gekomen. Ongelukkigerwijze zijn de melodieën verloren
gegaan; alleen het Colmarer handschrift bevat er twee, n.l. de „guldin wijse"
en de „Hoff wijse", wier echtheid evenwel niet vast staat. De „guldin wijse"
luidt volgens de ontcijfering in ons notenschrift aldus:
I

t.-.

.4-

-&

Een tijdgenoot van Walther en niet minder beroemd dan hij, was Wolfram
von Eschenbach, aldus genoemd naar het stadje, dat in Beieren, vier uur van
Ansbach ligt. Wanneer hij geboren is, weet men niet, maar wel is men te
weten gekomen, dat hij op het eind der z 2de en in het begin der z 3de eeuw
geleefd heeft. Ook hij moest zich, evenals Walther von der Vogelweide, zelf
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tot een groot Minnezanger opwerken, en ook hij heeft langen tijd aan het
hof van den landgraaf Hermann von Thuringen (I i 95—I 2 I 6 ) vertoefd.
Wij vinden zijn naam eveneens onder de zangers die deelnamen aan den bekenden zangwedstrijd op den Wartburg.
Tot de werken van Wolfram von Eschenbach behooren o.m. : „Parzival",
zijn grootste en van al zijn werken het eenige voltooide gedicht, dat als het
meesterstuk der Middenhoogduitsche dichtkunst wordt beschouwd, en het
fragment van „Willehalm", dat de daden van Willem van Oranje tot inhoud
heeft.
Naast Wolfram, en in dien zelfden tijd levende, was Gottfried van Straatsburg, een der allerbeste Minnezangers „von Stratzburg''. „Meister Gottfried"
noemen zijn leerlingen en navolgers hem. Wij weten alleen maar van hem te
vertellen, dat hij in zijn geboortestad het ambt van stadsschrijver, wij zouden
zeggen: den gemeentesecretaris, bekleedde, en vóór het jaar 1220 gestorven is.
Zijn voornaamste werk is het epos Tristan and Isolde, waarvan hij de bron
in de Keltische sagen vond. Van dit gedicht had hij twee derden, ongeveer
20.000 versregels gereed, toen de dood hem wegrukte; het werd door twee
andere dichters voltooid.
Van de vele andere Minnezangers verdienen nog vermelding: Hartmann von
der Aue, wiens bloeitijd tusschen de jaren 119 5 en 1202 valt, en wiens
epische, aan Christian de Troyes ontleende gedichten Erec en Iwein beroemd
zijn geworden, en Heinrich von Ofterdingen. Deze komt ook voor bij den
hierboven genoemden zangwedstrijd op den Wartburg. Bij Richard Wagner
is hij identiek met Tannhäuser, wiens avonturen door sommige schrijvers met
den Wartburgkrijg vermengd zijn. Van dezen Tannhäuser wordt gezegd, dat
hij aan het hof van Frederik II van Oostenrijk leefde, na wiens dood hij een
losbandig leven leidde en overal rondzwierf, totdat hij nog tijdig tot inkeer
kwam en boete deed voor zijn zonde. Zijn dorpsliederen zijn niet heel erg
belangrijk, en zonder Wagner's opera, zou hij misschien reeds lang vergeten
zijn. Wagner weer even volgend, hooren wij verder, dat Tannhäuser als
boeteling naar Rome trekt om den paus vergiffenis voor zijn zonden te
smeeken ; de paus echter verdoemt hem, en roept uit:
„Evenmin als de staf, dien ik hier in mijn hand houd, ooit weer rozen zal
dragen, evenmin kunnen uw zonden u vergeven worden."
Na drie dagen echter draagt de stok rozen, en de paus zendt Tannhäuser
boden achterna, om hem het wonder te verkondigen; maar hij is reeds weer
in den berg van Vrouw Venus, de lokkende verleiding, teruggekeerd, en moet
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daar nu blijven tot den jongsten dag. In Wagner's opera is het slot bevredigend
en wordt Tannhäuser de goddelijke genade deelachtig.
Alhoewel er rondom Tannhauser vele mooie sagen zijn gevormd, kan ik u,
tot mijn groote vreugde, één uit r 300 ontstane melodie van het Wartburggedicht laten hooren, waarin o.m. de zangers Walther von der Vogelweide
en Wolfram von Eschenbach hebben medegezongen.
De wijze, waarop het Wartburggedicht gezongen wordt, heeft den vorm van
een reciteerend gezang, zooals uit dit in ons notenschrift overgezet fragment
blijkt.
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waren de vormen, waarvan de nieuwe zangers zich bij hun gezang
bedienden, nagenoeg dezelfde als die, welke bij de troubadours en trouvères
in zwang waren. Alle liederen, behalve de Spruch, werden gezongen, soms
ook gedanst, en door een snaarinstrument, harp, vedel of rota, begeleid. (De
rota is een snaarinstrument, dat bij de Indiërs gebruikt werd) . Woord en
wijze tezamen maakten den „toon" van het lied uit, en het streven van
iederen dichter was, een nieuwen toon te vinden. Walther von der Vogelweide alleen vond i oo zulke tonen uit. Die den toon van een ander gebruikte,
werd een „tonendief " genoemd.
De voornaamste vorm van gezang was het lied („daz lit") , onder welke benaming men een uit drie deelen bestaand gedicht, „gesätz" genoemd, bedoelde.
Elk Gesatz had twee gelijke deelen: het „Aufgesang", door de meesterzangers
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„Stollen" genoemd, en het „Abgesang", dat aan de voorgaande strofen de
vaste verbinding geeft. Een voorbeeld vindt men in het volgend lied van
Walther von der Vogelweide :
(Stollen I)
Wer gab dir, Minne, die Gewalt,
dasz du sogar gewaltig bist?
(Stolle II)
Du zwingest beides, jung and alt;
dawider kommt nicht Kunst noch Lid.
(Abgesang)
Doch lob' ich Gott, da doch dein Band
mich fesseln soll, da ich das rechte Ziel erkannt,
dem man mit Ehren Dienste Weiht !
Da will ich immer veerben ! Gnade Herrin Minne!
Hass mich dir leben meine Zeit.
Een lied, dat slechts uit één zelfstandige strofe bestond, heette Spruch, een
stuk van godsdienstigen of politieken aard, dat niet gezongen maar gesproken
wordt! Een bijzonder soort van gezangen waren de dagliederen of wachter liederen. Hierin was Wolfram een meester. Van alle naar Duitschland gekomen zangvormen der troubadours is er geen die meer beoefend is geworden
dan het daglied, waarin het hoorngeschal van den wachter den bij zijn
geliefde vertoevenden ridder wekt en hem herinnert, dat de dag aanbreekt en
het uur van scheiden daar is. Het oudste voorbeeld van een daglied ( omstreeks
i i 8o ) kent den wachter nog niet ; de geliefde wordt door den morgenzang
van het vogeltje gewekt. In latere dagliederen komt echter de wachter meer
en meer op den voorgrond, ja, zelfs wordt de hoornroep, in de gedaante van
een melodie zonder tekst, bestanddeel van het lied:
De dagliederen hebben ook soms den vorm van samenspraken tusschen de
minnenden; zoo o. a. in Shakespeare's „Romeo and Juliet" (3de bedrijf, 5de
tooneel) , waar zij elkaar vragen, of het de stem van den nachtigaal dan wel
van den leeuwerik is, die zij hooren.
Een navolging van het Wachterlied vinden wij o. a. in Wagner's „Tristan
and Isolde" (ede akte) waar Brangäne van den burgttoren het minnend paar
toezingt:
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Einsam wachend in der Nacht,
Wenn der Traum der Liebe lacht,
Hab' der einen Ruf in Acht,
die den Schläfern schlimmes ahnt,
bange zum Erwachen mahnt.
Habet Acht ! Habet Acht!
Bald entweicht die Nacht."
( Voor het grootste deel overgenomen uit: Handboek der Muziekgeschiedenis
door Mr. Henri Viotta).

BLADVULLING
Een vlindertje fladderde vroolijk voorbij,
het land lag zoo stralend, het land lag zoo blij
beneden den glanzenden dijk,
koren
zoo blond en met blommen zoo blauw,
met
daarover de lichtende hemellandauw,
o Holland, wat voel ik me rijk!
AGATHA SEGER
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EN vers van Agatha Seger, opgenomen in een van onze tijd schriften, ga ik nooit voorbij. Ze heeft ons altijd iets te zeggen,
♦ ze doet het op haar eigen zuivere wijze en telkens worden we
verrast door een vondst.
Agatha Seger maakt het zich niet gemakkelijk, ze loopt niet
volgzaam de paadjes, die andere dichters vóór haar geëffend hebben, ze zoekt
haar eigen weg. Nu haar liedjes gebundeld zijn, is de verscheidenheid van
verzen wel treffend.
één
uitzegtinin cen
regels,waar
waar ze
ze alles
alles uitzegt
Ik waardeer die verzen van acht a tien regels,
vloeienden zin:
'c

Mysterie
Mysterie
Denacht
nacht heeft
heeft zoo
zóó geruischloos
geruischloos en
en
De
door
den
donk'ren
wind
geholpen
geholpen door den donk'rcn wind
dewond're
wond'rewolken
wolken weggevaagd,
weggevaagd,
de
dagbegint,
begint,
dat,nu
nu de
dedag
dat,
eindeloos
de
hemel
nieuw
eneindeloos
de hemel nieuw en
zich
over
de
aarde
breidt,
zich over de aarde breidt,
dewereld
ofGod
Godopnieuw
opnieuwde
wereld heeft
heeft
of
Zijn
liefde
toegezeid
...
Zij n liefde toegezeid. . . .
avondzon:
de avondzon:
zietze
zeeen
eenoud
oudstadje
stadjeinin de
Zooziet
Zoo
stedeke
Dehuizekens
huizekensvan
van't'tstedeke
De
verdoken
in
gedacht,
verdoken in gedacht,
gebedeke
staan als
als een
eengoud
goud gebedeke
staan
d'oude
mijmergracht.
aan
aan d' oude mijmergracht.
„Avondliedje" zegt
zegt ons
ons iedere
regelwat
wat liefs
liefs en
engoeds
goedsvan
vanden
denavond.
avond.
Inhet
hett .Avondliedjc'
In
iedere regel
Hiervinden
opden
denavond
avondgedicht.
gedicht.Hier
vindenwe
worden veelliederen
veel liederenop
we'r't oorspronkeoorspronkeErworden
Er
niet
„maar
versjes
maakt",
doch
„dichten
kan
die
lijke
van
iemand,
lijke van iernand, die niet "maar versjes maakt" t doch "dichten kant'.".
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Boven lage boerenhoeve
hing het scheefgezakt gezicht
van de maan, die uit de bosschen
langzaam zich had opgericht.
Schemer droomde om het huisken
en de groene regenton ...
Ergens in de peerse verte
was het of de nacht begon ...
Even kwam wat wind gevaren
door een bloeiend boschje brem,
als een haast niet in te houden
schuchter jubelen naar Hem ...
In de laatste weken ontving ik vijf verzenbundeltjes, die „eerstelingen" waren,
dan vergelijkt men wel eens. Voor Agatha Seger de kroon
Wij hoeven van haar bundel niet te zeggen, dat ze „een belofte
inhouden voor de toekomst" ; ze zijn, zooals we ze ontvingen „een geschenk
voor het heden."
Het gedicht „Vrede ", waarin het om zulke geweldige gevoelens gaat en dat
als op de naïeve wijze van een middeneeuwsch liedje gezongen wordt, schrijf
ik hier af, als een, dat me heel dierbaar is:
Nu kan ik rustig slapen gaan
nu Jesuke, ik heb gedaan
Uw wond'ren zin, Uw wond'ren zin,
zoo lijnrecht tegen mijnen in.
Nu ik het eerst ben opgestaan
en naar mijn vijand toegegaan,
en Gij weer zoo mij overwon
dat ik oprecht hem kussen kon ...
0 die zichzelf de minste acht,
hij wordt de rijkste, onverwacht ...
Nu kan ik rustig slapen gaan
nu, Jesuke, ik heb gedaan
Uw wond'ren zin, Uw wond'ren zin
zoo lijnrecht tegen mijnen in ...

EEN STILLEVEN

^

DOOR

N. POSTHUMUS MEYJES
•EN schilderij vinden wij in ons Rijksmuseum van een Fransche
schilderes: een vruchtenstilleven dat wij hier afgebeeld zien.
♦ Louyse Moillon is zeer weinig bekend, zij leefde in de
zeventiende eeuw, en schilderde vruchten en bloemen, in die
fijne, gedetailleerde wijze, die wij in onze Hollandsche stillevens
van bloemen en vruchten ook telkens waarnemen. Daarom doet ook dit
schilderij niet vreemd in ons Rijksmuseum, integendeel, de stille atmosfeer
die het ademt, de ingehouden kleur, en de liefde tot het „ding", zijn immers
zeer geliefd in onze rijke zeventiende eeuwsche schildersschool ? Maar al vindt
dit kunstwerk zijn plaats bij ons, Hollandsch is het toch niet. De Hollandsche
kunstenaar is toch altijd meer degene, die eenheid zoekt; zelfs in zijn waarneming van het detail, is het detail nooit hoofdzaak. In een volgende bijlage
hopen wij een stilleven te geven dat juist deze eigenschap zoo sterk heeft. Er
is bij onze meester een zoo sterk begrip van compositie, het stilleven verhoudt
zich tot de ruimte in een zoo zuivere verhouding, dat het ons als de aller natuurlijkste zaak voorkomt dat alles zoo ligt als het ligt! En juist in dit
natuurlijke, in dezen eenvoud schuilt de grootheid. Later in de 17de eeuw,
wanneer de weelde steeds toeneemt, is ook in het stilleven een vermeerdering
van voorwerpen gekomen die dan lang niet altijd gunstig werkt.
Louyse Moillon geeft ons haar vruchten in oud -porcelein, haar artichokken
op een tinnen bord, en enkele bokalen. Zij schikt haar stilleven bedacht, de
drie bokalen, alle verschillend van vorm en kleur en lijn, vormen de verticale
werkingen tegenover de horizontale der borden en schalen. De diagonaal werking is typeerend. Bijna, in alle zeventiende eeuwsche stillevens vindt men
die terug. De bokalen vormen een driehoek in de schikking van de voorwerpen,
en zijn in de kleur ook zoo gehouden dat daardoor harmonie ontstaat. De
grijzige tonen van de voorste links, tegenover de donkergroene achterste
flonkering van kristal is zeer zuiver gevoeld. Dit glas raakt bijna den bovenkant van het schilderij, en daar het in gedempten toon gehouden is, komt het
als uit den achtergrond opdoemen. Tusschen deze twee in toon staat het
derde glas aan den anderen kant. Grijs, groen met parelend lichteffect, een
fijn kristal, het vocht in klaarheid doorschijnend, is dit het meest gevoelige
van het geheele schilderij. De schikking van de borden is weer diagonaalsgewijze en wordt afgesloten door de twee voorste welke met den tafel rand
'
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een, in het geheel knappe schikking vormen. Mes, brood, kop met aardbeien,

zijn tusschen de vlakken schotels een weer even oploopende lijn die er ook
weer op wijst hoe wel overwogen deze kunstenares haar weg gaat in haar
schikking.
En toch vraagt men zich af, is niet onder dit alles de eenheid verloren gegaan ?
Is er niet toch een gemis aan atmosfeer in dit stilleven ? Ten slotte is toch
ieder ding daar in zijn isolement, en zingt te veel een eigen stem. Maar de
stem is zuiver! Met een innig doordringen in de stof zijn het porcelein, de
kersen, het mes, de houten tafel geschilderd. Een Fransch aanvoelen van teere
kleureffecten, naar het decoratieve overhellend. Zie de verschillen in eerste
bord links, tinnen bord met den donkeren ondergrond en lichtende vruchten,
het achterste bord in stilleren toon zonder deze contrasten.
Louyse Moillon is een kunstenares die de fijne observatie verstaat, dit bewijzen
nog beter enkele schilderijen in Grenoble, maar ook ons bezit in het Rijksmuseum toont hoe de eenvoudige dingen, door een kunstenaarshand omge~
werkt worden tot een geheel, dat boven de werkelijkheid uit gaat, en een
verheugenis voor alle tijden worden kan.

^

HERFST

88

•

LEIN blaadje, klein geel berkenblaadje, zoo alleen tusschen de
groene van den zomer, vertel jij dat de herfst zal komen?
• Heb jij het eerst den nevel gevoeld die nu de spinragen gaat
versieren
Heb jij alleen de spreeuwen gehoord die van de bessen smullen
en met volle bekjes toch nog van het voorjaar vertellen moeten toen zij in
vluchten kwamen, omdat weldra weer de voorbereiding beginnen gaat, eerst
schuchter, maar steeds wilder van den grooten zwaai waarmee afscheid moet
worden genomen van het land waarin de lentedroomen werden doorleeft?
Klein blaadje van goud tusschen al de groene, wij zullen ons ook voorbereiden op wel den schoonsten tijd van het jaar.
TINE COOL
?
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INHOUD: Marie Schmitz: Naar het lichte land. - A. C. Verloren van Themaat
L a m ,3 n Trip: De droom van Hester in de Sabie. -Loes van I t a 1 1 i e: Het lied van af het
eerste Christelijk tijdperk tot nu toe. - C. M. v. H.-G.: Boekbespreking. - N. P d s t h u m u s
M .e y j e s: Een stilleven. -- T i n e C o o 1: Herfst.
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VOORRECHTEN VOOR DE INGETEEKENDEN OP ,DROOM EN DAAD" 1926
1. Korting van t 2, 5 O bij een boekaankoop van f 75O of meer naar vrije keuze uit

volledigen catalogus der Wereldbibliotheek. Zie ook onder voorrechten der „W.B.Vereeniging'
2. Recht op het lidmaatschap der , W•B.-Vereeniging tegen een contributie van
12
per jaar (in plaats van f i o.-) waardoor o.a. de volgende voorrechten
verkregen worden:
a. Een ex. der Hoofdpremie (kosteloos en franco) : - Een fraaie Koperets van A,
Derkzen van Angeren. aarde f 35
b. Kostelooze boekpremie uit een lijst van ca. S o werken ter waarde van 11.0 5 tot
aio franco thuis;
12.
c. Een extra reductiebon ter waarde van ƒ 2, 5 o, geldig bij een hoekaankoop van
75O of meer naar vrije keuze uit den volledigen catalogus der Wereldbibliotheek;
d. Geheel kostelooze en regelmatige toezending van het Boekennieuws dar W.B.:
C. Deelneming aan het Winterwerk in plaatsen, waar afdeelingen zijn gevestigd
(Tooneelvoorstelli'ng;gin, Lezingen, VVoordrachten) ;
De Amsterdamsche leden ontvangen het Winterwerkorgaan geheel kosteloos en
krijgen extra tegemoetkoming in den toegangsprijs van een kunstavond:
f, Een of meerdere mappen kunstprentkaarten voor den prijs van / 0.50 (niet leden
ƒ0.9 5) • Leden in plaatsen, waar geen afdeeling gevestigd is, ontvangen een
etappe kosteloos.
peg'", f 6.- inplaats
3. Korting op het volks- universitair maandblad ,, it en
?

„

van / 8.50.
4. Op aanvraag toezending van ons „Boekennieuws" tegen vergoeding van 15 cent
voor verzendkosten. Zie ook onder voorrechten der „\V.B. Vereeniging".
5. Korting op den prijs onzer ,,Winterboeken ".
6. Korting van 50 ptt. op de 'premie keuruitgave van bet proza en de . gedichten van
Prosper van Langendonck en van 40 ptt. op: El. Knuttel -Fabius: Onder de Korenmaat (gewone prijs Ing. f 1.95, in Keurb. f 2.9 5) 7. Kortingen op diverse „Woordenboeken der \V.B." (waarde / 9.25 voor f ,.-).
8. Korting van 5 o pCt. op den Wereldbibliotheek - Kalender (voor f 0.75 inplaats
van / 1.50). Voor 1927 nieuw ontwerp.
9. Korting van ao ptt op de prijzen onzer „lsografieen van Meurs ° ' ( gewone catalogus
gratis, geïllustreerd a t o. 6 o) .
i o• Korting van 15 pCt. op de lesgelden van het Instituut voor Schriftelijk Onderwijs
,,Jacob van tampen''.
LE VERINGS -VOOR WAARDEN
Het abonnement op , Droom en Daad" kost slechts , f 6.- (voor abonné's op een onzer
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Het abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling `oorden voldaan. Desgewenscht wordt
betaling in bal f jaarlijksche of driemaandelijksche termijnen gaarne toegestaan. Losse
nummers per stuk / 0.75. Losse banden voor alle jaargangen f o.8 5 per stuk.
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IN NEVELEN DE MORGEN KOMT
DOOR

L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON
In nevelen de morgen komt
van najaarsdag,
waarachter de belofte staat
van zonnelach.
En brandend stijgt de hemelvlam,
als fakkellicht,
Schijnt ons in gouden overvloed
'in 't aangezicht.

Als dan gebluscht is aan de lucht
dat gulden vuur,
daalt vroom de hooge'en blanke rust
van 't avonduur;
Aan 't rimpellooze hemelmeer
straalt koel de maan,
een waterlelie, drijvend langs
gewijde baan.

Wij menschen zien 't en gaan voorbij,
gedachtenloos,
aan al dat schoon van aarde'en lucht,
zoo ijl en broos,
beseffen niet hoe vol gena
dit geven is,
en denken dat gemis en smart
het Leven is.

^

DE OPEN BLOEM
DOOR

TINE COOL
S IE , daar is de open bloem. Wat verwacht ze ? Kijk, voor de
zon is een wolk gekomen en heeft de stralen weg genomen die
haar juist zouden bereiken; nu gaan zich de blaadjes sluiten,
sluiten en zoo wacht zij den nacht. Jammer, niet?
Het is nog de dag, toe wolk wil dan toch verder gaan, de bloem
/
•
zal zonder het licht vergaan en het hart zal niet weer openen zich, en het
groeide zoo lang de zon tegemoet en het droeg geduldig dat wat het moest,
zou het dan juist nu de bekroning derven?
Jou lieve bloem, met het open hart, word niet mismoedig, de schaduw is niet
van blijvenden aard, ras zal het licht het winnen gaan, zie reeds de schittering
langs den rand van het duister.
Nog even, nog even en vergeet de smart, open wijd en laat het verborgene
prijken, laat het tot zegen zijn.
•

BLADVULLING
Vertreed niet de kleinen: loop voorzichtig,
Het kleine is even als 't groote gewichtig.
De kleinen verliezen hun schuchteren lach
en de schamele bloem van haar schemerdag
voor de minachting van de grooten,
die ze verstooten.
-

MARIE CREMERS

DE NON VAN DEN AMIDA- TEMPEL
Vertaling van G. W. ELBERTS
een verre neef, reeds als kleine jongen
OEN O-Toyo's man
door zijn heer naar de stad
door haar familie aangenomen
was geroepen, maakte ze zich in 't minst niet bezorgd over hem.
Ze betreurde alleen zijn afwezigheid. 't Was voor 't eerst,
sedert hun huwelijksdag, vier jaren geleden, dat ze gescheiden werden. Maar ze had haar vader en moeder om haar gezelschap te
hoewel ze dit als rechtgeaard
houden en, dierbaarder nog dan deze
haar lieveling,
Japansche nooit, zelfs niet aan zichzelve zou hebben bekend
haar zoontje. Buitendien viel er altijd heel wat te doen. O-Toyo moest allerlei
huishoudelijk werk verrichten (een Japansch gezin bestaat dikwijls uit drie
of vier geslachten) en had vele kleeren te weven, zoowel van zijde als van
katoen.
Elken dag, op een vast uur, zette ze voor den afwezigen echtgenoot in de
kamer waar hij 't liefst zat, een lichten maaltijd neer, keurig opgediend op een
fijn gelakt blaadje miniatuur „maaltjes '', zooals de Japanners die aan de
geesten hunner voorvaderen en aan de goden opdragen. O-Toyo plaatste dit
aardige blaadje op lage pootjes aan de oost-zijde der kamer en zijn knielkussen
er voor. Ze koos die plaats omdat haar man naar 't oosten vertrokken was.
Eer ze het voedsel weer weghaalde, lichtte ze altijd even het gelakte deksel van
het kleine soepkommetje op om te kijken, of de binnenkant wel bewasemd
was; want men zegt, dat als er damp hangt aan de deksels van het voor geliefde
afwezigen opgedischte voedsel, deze gezond zijn. Zijn de dekseltjes droog,
dan is hij dood, want .dan is zijn ziel alleen in het huis teruggekeerd om zich
te voeden met het vluchtige, den geur, het etherische der spijzen. Gelukkig
vond O-Toyo het lakwerk dag aan dag bewasemd.
Het kind was haar tot onuitputtelijke vreugde. Hij was drie jaar en deed haar
menigmaal vragen, waarop de goden alleen het juiste antwoord wisten. Als
hij wilde spelen, legde ze haar werk neer om mèt hem te spelen; als hij behoefte
had om uit te rusten, vertelde ze hem prachtige sprookjes of gaf hem, voor
zoover dit in haar vermogen was, lieve, vrome verklaringen van al datgene
wat geen mensch ooit geheel begrijpen kan. 's Avonds, als de lampen brandden
voor de heilige ziele-tabletten 1 ) en godenbeeldjes, leerde ze hem zijn gebedjes
Smalle plankjes van gelakt hout, waarop - dikwijls met gouden letterteekens - naam, afstamming,
geboorte en sterfdatum van een overledene staan, en waarin, naar men gelooft. iets van de ziel van
den gestorvene woont. Het aantal dezer tabletten neemt natuurlijk steeds toe, doch wordt met groots
piëteit bewaard en geëerd.
1)
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opzeggen. En als ze hem dan te slapen had gelegd, ging ze met haar werk
vlak bij hem zitten en sloeg ze, innig gelukkig, de volkomen rustige uitdruk
dierbare gezichtje gade. Soms glimlachte hij in zijn droom en-kingvahet
wist ze dat Kwannon, de goddelijke maagd, met hem speelde, en dan riep ze
de godin aan, die in eeuwigheid, met welgevallen van omhoog op de bidden~
den neerziet.
Soms, als het heel helder weer was, beklom O-Toyo den berg Dakeyama, met
haar zoontje op haar rug. Zoo' n tochtje vond hij heerlijk, niet alleen om al
hetgeen zijn moeder hem leerde zien, maar ook om al hetgeen ze hem leerde
hooren. De hellende weg slingerde door laag en hoog hout, over grasveldjes en
om grillige rotsen heen; en er waren bloemen, waar mooie vertelsels bij
'hoorden en boomen, waarin geesten huisden ! Woudduiven riepen koerroe
koerroe! en krekels piepten en tsjirpten.
Ieder die op geliefde afwezigen wacht, maakt, als 't mogelijk is, een pelgrimstocht naar den Dakeyama. Overal in de stad kan men den berg zien en zijn
top geeft uitzicht over verscheiden provincies. Op het allerhoogste punt staat,
rechtop, een steen van bijna menschelijke grootte en gedaante. Op en om dien
steen liggen allerlei kleine steentjes opgehoopt en er vlak bij is een eenvoudig
altaartje opgericht ter gedachtenis aan een prinses uit vroeger dagen. Volgens
de overlevering betreurde ze de afwezigheid van iemand dien ze innig liefhad
en keek ze van dezen berg vruchteloos naar hem uit, tot ze geheel wegkwijnde,
en in een steen veranderde. Uit eerbied voor haar smart bouwden de menschen
het altaartje, en menigeen bestijgt nog steeds den berg om er voor de behouden
terugkomst van afwezigen te bidden. Na het gebed neemt dan ieder een van
de kleine steentjes mee naar huis. Komt de geliefde persoon terug, dan moet
het steentje weer naar den bergtop gebracht worden, met, als een dankofferande nog eenige andere steentjes.
Wanneer O-Toyo en haar zoontje na hun bergtocht het huis naderden, begon
de schemering hen al zacht te omsluieren, want de weg was lang en ze moesten
zoowel heen als terug per boot tusschen de wildernis van rijstvelden
door, die de stad omringden, hetgeen een heel langzame manier van reizen is.
Soms verlichtten sterren en vuurvliegen hun weg; soms ook de maan. Dan
begon O-Togo, heel, heel zacht, een allerliefst liedje te zingen, van Nono-San,
het kleine maan - meisje. En uit heel die onafzienbare uitgestrektheid van natte
bewerkte rijstvelden steeg inmiddels dat groote, volle, alles-vervullende zangkoor op, dat als de stem der aarde zelve is het gekwaak der kikvorschen.
O-Toyo vertolkte die kikkerspraak dan voor het dommelige kindje
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op .haar schoot: Mé, kayui ! mé kayui
0, dat waren heerlijke, gelukkige uren!

r

„'k Heb slaap, 'k heb slaap"

II
Maar toen, tweemaal binnen den tijd van drie dagen, brachten de beheerschers
wier wegen tot de ondoorgrondelijke geheimen
van het leven en den dood
haar hart bloedende wonden toe. Eerst deelde men haar voorbehooren
zichtig mee, dat ze haar besten man, voor wien ze zoo menigmaal gebeden
had, nooit zou terugzien, omdat hij was weergekeerd tot het stof, waaruit
alle menschelijke gestalten tijdelijk geschapen worden. En een dag later zag
ze haar kind in zoo'n diepen slaap gezonken, dat de Chineesche dokter hem
niet meer kon wekken. Ze hoorde en begreep die dingen alleen, zooals men
heel even en fel iets ziet wanneer het bliksemt. Tusschen en na die lichtflitsen
daalde de absolute duisternis, waarin het medelijden der goden den mensch
soms hult.
Toen de duisternis optrok, verhief O-Toyo zich om den vijand, wiens naam
Herinnering is, het hoofd te bieden. Tegenover anderen, kon ze als in vroeger
dagen, vriendelijk en dienstvaardig zijn, maar zoodra ze alleen was, begaf haar
de kracht. Dan zette ze allerlei speelgoed op de vloermatten neer, spreidde
kleine kleedingstukjes voor zich uit en keek er naar, en sprak er fluisterend
tegen en glimlachte stil voor zich heen. Maar die glimlach ging altijd over in
een uitbarsting van wilde, hartstochtelijke smart, waarin ze luid snikkend
het hoofd tegen den grond sloeg en den goden dwaze, niet te beantwoorden
vragen deed.
haar gedachten waren ook in den slaap van haar
Maar op zekeren nacht
gebeurde haar iets troostrijks. Heel, heel duidelijk hoorde
jongetje vervuld
ze het fijne stemmetje van haar kind, dat haar toeriep:
„Gauw, Moeder, vraag me gauw, wat je weten wilt! Ik mag maar heel kort
blijven, want de weg is lang."
En bevend vroeg ze:
„Waarom moet ik zoo om je treuren ? Is dat de rechtvaardigheid der goden ? "
En het kind antwoordde:
„O, Moeder, u moet niet om mij schreien. Ik ben alleen gestorven om u te
laten leven; want het jaar was er een van ziekte en rouw, en ik wist dat u ook
sterven moest, maar kon de goden verbidden mij in uw plaats te laten gaan.
Maar, o, Moedertje, schrei toch nooit meer om mij ! De dooden moeten over
de Rivier der Tranen trekken, en als de moeders schreien, stijgt de vloed en
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kunnen de zielen er niet over heen en nooit tot rust komen. Beween me dus
niet langer, Moederlief!"
III
Van dat uur af zag men haar niet meer schreien. Als in vroeger dagen vol bracht ze, zacht en rustig, de vriendelijke plichten van een dochter.
Toen er eenige jaren verloopen waren zei haar vader op zekeren dag tegen

haar moeder.
„Ik wou dat O-Toyo weer een goeien man vond. Als ze later weer eens een
zoon mocht bezitten, zou dat haar nieuwen levenslust geven en voor ons
allemaal een groote vreugde zijn."
Doch de wijzere moeder antwoordde:
„Onze O~Togo voelt zich niet meer ongelukkig, maar een tweede huwelijk
zou ze nooit meer kunnen sluiten. Ze is als een kind geworden, dat niets van
zorg of zonde weet."
En het was waar dat ze haar leed niet meer smartelijk gevoelde.
Langzamerhand begon ze een steeds toenemende voorkeur en gehechtheid
voor al wat klein was aan den dag te leggen. Eerst vond ze haar bed te groot
misschien door het besef van leegte door het verlies van haar kind achtergelaten; daarna schenen allerlei andere dingen, het eene vóór, het andere na,
haar door hun omvang te hinderen: het huis, de kamers, de heiligen-nis met
de groote bloemvazen, ja zelfs de huishoudelijke gereedschappen. Zoo wilde
ze haar rijst niet anders eten dan met kleine eetstokjes - uit een heel klein
kommetje, zooals kinderen gebruiken.
Daar ze in andere opzichten nooit grillig of veeleischend was, gaven haar
ouders met liefde aan die kleine wenschen toe. Steeds gingen de bezorgde gedachten der oude luidjes over hun arme dochter. Wat moest er van haar
worden, als zij er niet meer waren?
Op een keer begon de vader weer:
„Ik kan de gedachte niet verdragen, dat we onze O-Toyo misschien gauw aan
vreemden zullen moeten overlaten. Wat dunkt je, als we eens een non van
haar maakten ? We zouden dan een klein tempeltje voor haar kunnen bouwen,
waarin ze zich gelukkig voelt."
Den volgenden dag vroeg de moeder aan O-Togo:
„Zou je niet graag een heilige willen worden en in een heel klein tempeltje
willen wonen, met een heel klein altaartje en mooie, kleine beeldjes van den'
Boeddha? We zouden dan altijd dicht bij je blijven. Als je 't wilt, zullen we
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met een priester spreken, die je de sutras (heilige boeken) kan leeren.
O-Toyo wilde en verzocht haar moeder een heel klein nonnenkleed voor haar
te koopen; maar de oude vrouw antwoordde:
„Alles, behalve het kleed, mag klein zijn. De wet van Boeddha schrijft een
groot, ruim gewaad voor, zooals je weet." En O-Toyo legde er zich bij neer
hetzelfde kleed te dragen als andere nonnen.
#t

IV
Ze bouwden haar een kleine An-dera, of nonnentempel, op een groote ruimte,
waar vroeger jaren een andere, grootere tempel, Amida-ji genaamd, gestaan
had. De An-dera werd nu ook Amida-ji gedoopt en aan Amida-Nyorai en
andere heiligen gewijd. Het tempeltje was geheel op kleine schaal ingericht,
met een miniatuur altaar, miniatuur papieren schermen er om heen en
miniatuur altaar -benoodigdheden. Op den kleinen lezenaar lag een heel klein
formaat van de heilige boeken, O-Toyo luidde een klein klokje en er hingen
kleine kakemono's aan de wanden.
Zoo leefde ze daar lange, lange jaren nadat haar ouders waren heengegaan.
De menschen noemden haar de Amida-ji no Bikuni, dat is: De Non van den
Tempel van Amida.
Even buiten de poort van het tempeltje stond een beeld van Yizó, den vriend
der zieke kinderen. Bijna altijd kon men een offerande van rijstkoekjes voor
dat beeld zien liggen, 't geen beteekende dat er voor 't een of ander zieke kind
gebeden was. Het aantal der koekjes duidde dan het aantal levensjaren van
het patiëntje aan. Meestal lagen er maar twee of drie koekjes; zelden zeven,
acht of tien.
De Amida-ji no Bikuni verzorgde het heilige beeld, brandde er wierook voor
en voorzag het trouw van bloemen uit den kleinen tempeltuin.
Nadat ze de ochtendronde met haar bedelnap volbracht had, zette ze zich
gewoonlijk voor een heel klein getouw, om kleertjes te weven, veel te klein
voor practisch gebruik.. Toch werd hetgeen ze afleverde altijd gekocht door
een paar winkeliers, die haar geschiedenis kenden, en ze schonken haar heel
kleine urntjes, bloemvaas jes en dwerg - boompjes voor haar tuintje.
Haar grootste vreugde vond ze in het gezelschap van kinderen, en gelukkig
ontbrak het haar nooit hieraan. 't Japansche kinderleven wordt voor een
groot deel in de tempelhoven doorgebracht, en al de moeders in de omgeving
van de Amida-ji lieten haar kleintjes daar graag spelen, doch waarschuwden
hen, de lieve Bikuni-San nooit uit te lachen. „Ze doet misschien wel eens
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vreemd ", zeiden ze, „maar dat komt omdat ze vroeger een lief, klein zoontje
bezeten heeft, dat gestorven is; en dat verdriet is te zwaar geweest voor haar
moederhart. Jullie moeten je dus altijd vriendelijk en eerbiedig tegenover haar
gedragen."
Nu, vriendelijk waren ze wel, maar eerbiedig in den hoogsten zin van dat
woord, eigenlijk niet. Ze wisten wel beter! Ze noemden haar altijd Bikuni-San
en groetten haar beleefd, maar verder gingen ze met haar om, alsof ze een
der hunnen was geweest. Ze deden allerlei spelletjes met haar en zij schonk
hun thee, in heel kleine poppenkopjes, bakte stapels rijstkoekjes voor hen,
niet veel grooter dan rozeblaadjes en weefde katoenen en zijden kleedjes voor
hun poppen. Zoo werd ze in hun oogen als een ouder zusje.
Dag in dag uit speelden ze met haar, tot ze te groot werden om te spelen en
den tempelhof verlieten om hun ernstige levenswerk aan te vangen en later de
vaders , en moeders te worden van kinderen, die ze in hun plaats naar de
Bikuni-San zonden. En deze kleintjes kregen de zachte non 'even lief als hun
ouders, en de Bikuni-San leefde zóó lang, dat ze nog kon spelen met de
kinderen van de kinderen van de kinderen van hen, die haar tempeltje hadden
zien bouwen.
De menschen zorgden trouw, dat het haar nooit aan iets ontbrak, ja, gaven
haar altijd meer dan ze voor zichzelve behoefde. Zoo kon ze bijna zoo goed
en gul voor haar vriendjes en vriendinnetjes zijn als ze wenschte en ze hield
nog over om allerlei kleine dieren te voeden. De vogels nestelden in haar
tempeltje; ze aten uit haar hand en hadden geleerd zich nooit op de hoofden
der Boeddhabeelden te zetten.
Eenige dagen na het overlijden en de begrafenis van O-Toyo, kreeg ik bezoek
van een heelen troep kinderen. Een klein meisje van een jaar of negen
scheen de leidster, vatte al haar moed bij elkaar en begon:
„Meneer, we komen u iets vragen voor de nagedachtenis van de Bikuni-San,
die gestorven is. Er is een heele groote haka (zerk) op haar graf opgericht;
een erge mooie haka ; maar we willen haar toch ook zoo graag een kleine
haka geven, omdat ze zoo vaak tegen ons gezegd heeft, dat ze liefst een
hééle kleine zou willen hebben. En de steenhouwer heeft ons beloofd, dat hij
een mooie voor ons maken zou, als we tenminste het geld bij elkaar konden
krijgen. Wilt u misschien zoo edelmoedig zijn ons iets voor de Bikuni-San te
geven?"
„Zeker wil ik dat," antwoordde ik. „Dus nu missen jullie je prettige speelplaats?"
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Het vriendelijke ding keek me glimlachend aan en zei:
„We blijven bij den tempel van Amida spelen. Ze ligt daar begraven en zal
blij zijn als ze ons hoort praten en lachen."
Uit „Kokoro" van Lafcadio Hearn.

^

HERFST
DOOR

BEP THÖENES
De herfst is als een weeld'rig feest
en toch weer triest
Wat rood, wat groen, wat goud,
dat zich in mist verliest.
De rozenbottels droppen aan een gouden steel
het spinrag houdt wat pareltjes gevangen
Een enk'le bloem heft zich nog dapper kleurend op
en zoekt de zon in hopeloos verlangen.

^

BOEKBESPREKING
DOOR

C. M.v.H.-G.
„IN U HEB IK GEVONDEN ". VERZEN VAN MIEN
LABBERTON. W. DE HAAN, UTRECHT. 1926.
„DE SCHOONHEID ZAAIDE .... ". VERZEN VAN
JO SPIERENBURG. W. LANDSTRA, UTRECHT.

EEN , met den titel voor het eerste bundeltje is Mien Labberton
niet gelukkig geweest. Men slaat onwillekeurig het eerst het
vers op, waarnaar zij dit boek noemde en leest dan niet eens
met een vage verwondering van: „Waar heb ik dat meer ge*
• boord?"
maar onmiddellijk met de woorden van Jacqueline
van der Waals ernaast: „In God rust mijne ziele."
Jacqueline van der Waals eindigt haar vrome, maar in verhouding tot de
kleine coupletten wel wat gerekte vers van zeven coupletten:
In God rust mijne ziele;
Zij leeft en rust in God.
Ik wil dit aardsche leven
In Zijne handen geven
En ginds mijn eeuwig lot.
En Mien Labberton eindigt het hare, dat evenals het andere tot zevenmaal
toe met denzelfden regel aanvangt:
In U heb ik gevonden ...
0 Gij die roept en leidt,
Nooit zal ik U doorgronden,
Maar 'k wil aan U gebonden,
Gaan, tot Uw woord bereid.
Het is heel jammer, dat ze niet, wanneer haar stem zoozeer gelijkt op een
andere, zuivere stem, voelt, dat men dan die eerste het woord moet laten, uit
eerbied voor de auteur en uit eerbied voor het vers.
En het is heel jammer, dat ze zoo weinig critisch staat tegenover haar werk,
dat uitschrijven voor haar zooveel belangrijker is dan schrappen en beperken,
dat ze tevreden is met regels als:
„Mij bindt aan U een snoer van vaste banden" .... „Waar aard' en hemel,
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't tranend oog verblindend" .... „eerbiedig zwijgt zelfs 't lustig vogel
-klange."
Ik vrees, dat Mien Labberton gemakkelijk rijmt met de voor de hand liggende
woorden, dat ze bij 't schrijven van den eersten regel, de drie volgende al
hoort in haar hoofd. Maar het gaat in een vers toch om meer dan het rijm.
Ze kan plotseling een verrassend sterken zin schrijven:
„Het Leven vraagt den heelen mensch ... "
en het dan weer bedervend toelichten met tien regels, die niet meer waarde
hebben dan een gezwollen poëzie -albumvers je.
En dan vinden we in zeven gedichtjes: „Het gesloten Huis", soberder en veel
meer beheerscht dan al wat we van te voren lazen. En al herinnert een enkele
regel wel weer eens pijnlijk aan dien van een ander, in dezelfde stemming
geschreven, toch hooren we hier meer dan elders Mien Labberton zelf en ook
in de uitbeelding is ze hier gayer:

De bloemen komen
komen al maar aan,
En elke bloem een afgesneden leven,
Dat zij in lief de's dienst wel willig geven
Als laatsten groet aan wie van ons moet gaan.
Ik heb deze verzen hooren prijzen voor menschen, die den litterairen kant van
een gedicht niet achtten, die voldaan waren, als de bedoeling van de schrijfster
hun sympathiek was en die nooit door een gebrekkigen vorm, een afgesleten of
onzuiver beeld werden verontrust. Het kan zeker waar zijn, dat voor hen deze
verzen waarde hebben, maar een auteur kan met hun vlakke waardeering toch
niet tevreden zijn.
„De schoonheid zaaide .... " Jo Spierenburg.
Waarschijnlijk is de heer Van Hulzen uit afkeer van ophemelende inleidingen
in een ander kwaad vervallen, toen hij z'n eenigszins kleineerend voorwoord
schreef.
Toen me in die inleiding nadrukkelijk verzekerd was dat deze verzen „niet
gemaakt waren om den tijd te verdrijven, dat de dichteres zingt van blanke
duiven en drukke menschen, van ranke herten en teere lammeren '', verslapte
mijn verwachting zeer en zeker zou de raad uit de inleiding: „Lees eens rustig
deze verzen. En lees er niet te veel na elkander" mij meer afgeschrikt dan
geanimeerd hebben, als ik het werk van Jo Spierenburg niet een klein beetje
kende door haar verzen, die ik hier en daar met belangstelling had gelezen.
En ik heb dan ook, tegen den raad van den inleider in, toen ik eenmaal be-
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gonnen was, dit boekje ineens uitgelezen, omdat er telkens weer een liedje,
of een paar regels waren, die me troffen. Dit boekje, dat jeugdwerk is, is een
goed begin.
Een versje over een drukken troep bazige musschen, die opgejaagd door „een
nietig gerucht" wegvliegen, eindigt:
„'n Losgestoeid veerken meer vind ik niet."
Haar belangstelling gaat telkens naar de vogels uit; hoe anders dan dit dood loopend, bazelend lawaai van al die musschen, ziet ze de zwanen in de
grachten de grachten, die zooals we ze o. a. in Brugge zien, niet die bekorende grachten zouden zijn zonder de zwanen, die er thuishooren „ .... Wee, wie soms vermetel dorsten
den trotschen gang vol majesteit te storen
der zwanen, wien de grachten toebehooren."
Er wordt in dezen tijd gelukkig weer voorgedragen door jonge menschen op
Bonds- en Kringavonden, in de kampen en in den huiselijken kring.
Dit kleine boekje zal een aanwinst voor die avonden zijn ; ik -noem u nog
„Het oude pleintje" als een droom van romantiek en het stoere vers „De late
ploeger" en schrijf nog dit voor u af:
DE ZWAKKE
Toen d'ooievaars op breede vlerken
zich hieven voor de vlucht, de sterken,
die het gevaar trotseeren konden,
toen vonden
ze in hun midden één, geslagen
met zwakheid, die niet zou verdragen
de moeiten van de reis. De wreeden,
ze deden,
hem storten door hun snavelstooten.
Ze duldden hem niet op den grooten
triomftocht, stieten fel den moede
ten bloede.
Toen sloegen z' uit de breede vlerken
en keerden zich naar Zuid, de sterken.

^

DE KAMERS
DOOR

TINE COOL
AT scheelt er aan de kamers, hoe zijn zij zoo veranderd?
Waar is al de gezelligheid?
'
•
~ Waar zijn de bloemen met zorg geschikt, waar zijn al de
prettige en de mooie dingen om naar te kijken?
Waar is de huisvrouw wier hand men overal speurde?
Zit zij niet meer bij het theeblad, schenkt zij niet de kopjes vol, reikt zij ook
niet met gracieus gebaar de schaal met koekjes, aanmoedigend tot nemen?
Wat is er toch met de kamers gedaan, wat is er gebeurd, dat een Zondagavond
geen genoeglijk bijeenzijn vindt?
Was het de regen van den ganschen dag?
Waren het de belangen van de kinderen die op zij hadden gedrongen de charme
van de moeder en haar huis?
Kamers, arme berooide kamers, thans is er geen verademing en komt niet de
rust. Onverzorgde kamers, nu doen jullie niet je plicht, die is immers koestering geven, nu moet men maar weer verder gaan.
Is het terug naar het eigen huis? Ja, roept het daar niet; men dacht men kon
ergens anders beter zijn, wel, men kan nergens beter zijn dan thuis.

BLADVULLING
Zij alleen kunnen van het leven iets winnen,
die bovenal de Waarheid beminnen,
die zichzelf niet sparen
en hun strijdvaardigheid bewaren.

MARIE CREMERS
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DOOR

N. POSTHUMUS MEYJES
•

.

OLLAND is een stilleven schilderend volk. In onzen aard
' ligt het om aan het ding zelve waarde te hechten. Toen in de
i kunst de belangstelling omkenterde van kerkelijke opdrachten,
naar die uit , het - dagelijksche leven, toen is in de Nederlanden
• $• • die belangstelling uitgegroeid tot een groote liefde, en nergens
in de Europeesche geschiedenis der schilderkunst is er een zoo groote en tevens
merkwaardige verscheidenheid in het stilleven gebracht.
Toen in 't Noorden, met de gebroeders Van Eyck, dè schilderkunst in de
15 de eeuw tot bloei kwam, bespeurde men hoe deze kunstenaars den mensch
met hun omgeving zagen als bij elkaar behoorend. In de Italiaansche kunst
van de 15 de eeuw past men zéer zeker _ook architectuur toe in de composities,
doch hoè verschillend! Het is als een décor, als een achtergrond, schoon en
harmonisch zeker, doch niet als een geheel met den mensch, niet als behoorde
deze mensch daar thuis.
Deze zekere intieme verweving van personen met hun omgeving stamt uit
het Noorden. De portretten uit de 15 de eeuw toonen dit maar al te duidelijk.
Het echtpaar Arnolfini (Londen) van Van Eyck, is misschien wel het sterkste
voorbeeld. Ook in de gewijde voorstellingen als „de Heilige Barbara" lezend
in haar brevier, van den meester Van Flémalle, de Avondmaalsviering van
Dirk Bouts-eé n verkond girng vari Petrus Christus, is 'talies doortrokken van
die stil~gewijde stemming, die rust, welke uitgaat van een harmonisch vertrek,
waar de dingen niet slechts staan uit een oogpunt van „gebruik ", doch waar
een bepaalde stijl de eenheid vormt, -en waar de mensch, die het alles zoo om
zich heen heeft, tot een zuiver geheel wordt met zijn omgeving.
De i Ede eeuw is in onze kunstgeschiedenis de eeuw waarin de kentering van
kerkelijke opdrachten naar - wereldsche sterker intreedt.
Met Breughel en Lucas van Leyden zien we een zin voor de realiteit ontluiken,
welke in beider kunst nieuw en verrassend is. Breughel plaatst zijn religieuse
onderwerpen in een Vlaamsch dorpje; zijn aanbidding, zijn moord te
Bethlehem, 't is alles gezien in de wereld om hem heen, en Lucas van Leyden
noteert met zijn graveernaald de scherpste notities uit het leven. Zoowel
mensch als natuur, gezien, zooals zij zijn, in felle waarheidszin.
En dan is de weg geopend!
Dan komen in de t fide eeuw deze drie factoren apart te staan in de Noordelijke
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kunst: het landschap, het binnenhuis, het stilleven. Hoe past zich dit alles
aan bij ons klimaat, onzen aard, ons leven! De atmosferische werking van ons
vochtig klimaat; de eindelooze vergezichten, de wolkenmassa's boven de lage
landen en rivieren, de stijlvolle huizen met hun straatjes en binnenplaatsen,
hun invallend licht in de hooge vertrekken, de zware meubels, de glad geschuurde koperen en tinnen kannen en borden, het alles behoefde de kunstenaar, die het „zag" en weergaf. Doordrongen van de schoonheid, die in de
realiteit van het leven kan verborgen zijn, gaf de kunstenaar zich daaraan over,
hij schiep een nieuwe wereld.
De Renaissance der i 5de en i Ede eeuw wordt gevolgd door het barok. De
stijl, welke in Italië reeds aanvangt midden i Ede eeuw en welke de aandacht
reeds dan vestigt op al wat tot dit leven behoort. De zin gaat daar echter
sterk uit naar het heftige, en men geeft in de meest grootsche en ingewikkelde
composities niet alleen een sterke beweging van lichamen en fladderende
draperieën, doch ook de uitdrukkingen worden sterk betoond. Dramatische
gevoelens, smart, extase, dat alles is op de gezichten te lezen. Een avondmaalsviering wordt zeer bewogen voorgesteld, niet slechts een eenvoudige zaal, een
stil vertrek, doch een pompeuze zaal, weelde heerscht ook in de details. Kostbaar vaatwerk overal verspreid het stilleven treedt in. (Tin toretto Avondmaal Venetië).
En in 't Noorden ? De 1 fide eeuw is de eeuw, waarin de barok zich bij ons
manifesteert. De volheid van vorm en kleur ook hier, doch hoe anders dan
in 't Zuiden!
De hierboven besproken eenheid van omgeving en mensch blijft. Vermeer in
zijn Melkmeisje, De Hoogh in de Kelderkamer, Terborgh in Het Concert,
Jan Steen in zijn Driekoningenavond, het zijn voorzeker alle voorbeelden van
barok -kunst, doch deze stijl is in ons land zoo geheel anders! Het kleine,
zuivere, en zoo fijne stilleven, een boek, een kan, wat vaatwerk, is bij ons een
stil lied, geen andere uiting is misschien wel zoo merkwaardig in de barok als
juist het eenvoudige stilleven.
Bij 'ons niet die sterke dramatiek.
In Rembrandt viert de barok hoogtij. Ook bij hem de weelde, evenals bij velen
onzer 'kunstenaars uit dien tijd, de luister en de liefde tot het ding, maar
daarachter staat de sterke en zeer diepe geestkracht, die al Rembrandt's werk
uitheft boven de loutere vormaanbidding, tot die hoogte, welke boven tijd
en stijl uit, universeel te noemen is.
Keeren wij terug tot het stilleven. Velen gaan deze rubriek in de kunst onver-

-
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schillíg voorbij, voor hen spreekt het „ding" niet. Zij voelen niet de sfeer die
om het meest eenvoudige voorwerp, zich als een zekere streeling weet heen te
spinnen. Zij kennen niet de aandacht voor het schijnbaar leve'nlooze. Hoeveel
blijft er voor deze menschen verborgen! Heel die wereld van geruischlooze,
fijne lichtspelingen, van schikking in lijn, van zuiver vormbegrip valt weg,
voor dezulken is die rijke wereld, die zich eerst langzaam ontplooit, dan
gesloten!
Het stilleven in de i 7de eeuw ontstaat in de verschillende steden, waar kunstenaars hun scholen, hun kring hebben. Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Leiden,
en 't is vooral in deze laatste stad, die der geleerden en philosofen, dat het
symbolische stilleven, het zoogen. „Vanitas" stilleven ontstaat.
Hier schildert men dan een zandlooper, een paar folianten, een doodshoofd,
symbolen der vergankelijkheid en wijsheid.
De stillevenschilderijen zijn verder te verdeelen in vruchten en bloemen, visch
en wild, bokalen op tapijten geschikt, waar schalen met vruchten tusschen
prijken.
De rijke patriciërs wenschten zich in hun eetkamers deze schilderijen als wandversiering, en in hun flonkering van lichten en kleur, hun sappig geschilderde
partijen, geven zij zeer goed weer, hoe men behagen schiep in 't geen het leven
tot een festijn maakte.
Hoe verder men in de i 7de eeuw komt, hoe weeldevoller worden deze schilder
gaat het intieme verloren en is ook hier de liefde tot het-stuken.Da
grootsche, tot de veelheid, 't geen de eenvoud verdringt.
Alle problemen, die de kunst beheerschten, vindt men terug in het stilleven. Ruimte-oplossingen, kleur- en tooneffecten, licht- en schaduwwerkingen. Kunstlichteffecten als kaarslichtbelichting, ook een geliefd
thema.
Jan Davidsz. de Heem, de schilder van het hier weergegeven stilleven, is in
16o8 geboren en gestorven in '84. Hij behoorde tot den Utrechtschen kring
en heeft eveneens te Leiden en Antwerpen gewerkt. Meest bloemen en vruchten
kennen wij van hem. Het hier gereproduceerde stilleven is waarschijnlijk beinvloed door de Leidsche school, waar men een voorliefde had voor weinig
sterk in kleur zijnde stillevens, grauw-bruin van toon, met als voorwerpen
oude boeken, folianten, perkamenten, een afdruipende kaars, een rustig grauw
wit muurtje als achtergrond, enz.
Het voor ons liggend stilleven is een van die fijne en stille uitingen, die wij
noode zien zonder de kleur! Juist de grauw - bruine kleur, het diepere bruin
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van de luit en de witten van het papier zijn zeldzaam harmonisch geschikt en
geschilderd.
Hier is de studie van licht- en schaduwpartijen ook opvallend ! Een eigenschap,
die het vorig besproken stilleven van Louise Moillon niet kende! Barok aan
dit kleine kunstwerk is ook de schikking met diagonaalwerking der boeken!
Voor den nauwkeurigen waarnemer is hier een rijk lijnenspel aanwezig. Hoe
uiterst gevarieerd is de schikking van de boeken onderling, en toch welk een
eenheid! En over dit alles glijdt een licht, dat schaduwen werpt, waardoor in
de compositie een lijneffect te meer ontstaat. Zie de schaduw van de luit opkruipend tegen den muur en vallend over de tafel.
Degenen, die in ons Rijks -Museum eens rustig de stillevens kunnen gaan vergelijken, zullen zeker vele schatten ontdekken!

BLADVULLING
Over de dennen, donker en oud,
drijven de wolken, lila en goud,
en een leeuw'rik springt naar de morgenster
die flauwer en flauwer deinst, en ver
en diep in het Westen, waar nacht nog blauwt,
het witte gezicht van de maan vergrauwt
Over de dennen, donker en oud,
drijven de wolken, lila en goud .
AGATHA SEGER

HET LIED VAN AF HET EERSTE
CHRISTELIJK TIJDPERK TOT NU TOE
DOOR

LOES VAN ITALLIE

De Meesterzangers
Met het verval van den ridderstand ging van lieverlede ook de minnezang te
niet. Daarentegen vormden zich in de tot bloei komende steden van Duitschland, vereenigingen van zangers en dichters uit den burgerstand, die zich ten
doel stelden, de in verval geraakte kunst weder te verheffen en in eere te
brengen. Dit waren de vereenigingen der Meesterzangers.
Deze bepaalden zich aanvankelijk tot het lezen en zingen van de verhalen
en liederen der Minnezangers, doch van lieverlede kwamen de schoenmakers,
tinnegieters, wevers enz. er toe, zelf gedichten te maken en die voor te dragen.
De uit hun liederen afgeleide regels werden als tabulatuur vastgesteld. De
tabulatuur was het wetboek der meesters; het bevatte alle voorschriften en
strafbepalingen, o.a. 32 over de woorden en lettergrepen die ieder meester
zijn leerling moest inprenten, en diende tevens als toetssteen bij het examen
van den candidaat, die tot het gilde wenschte te worden toegelaten. Had n.l.
een scholier zijn leertijd volbracht, dan moest hij voor de plechtige vergadering
van meesters en medeleerlingen bewijzen zijner bekwaamheid geven ; hij moest
toonen de „rijmkunst" meester te zijn en de daarop betrekking hebbende
wetten te kennen. Wist hij al wat in de tabulatuur stond,, dan verkreeg hij den
naam van „Schoolvriend ", d.w.z. uit den leerling werd dan een , ,gezel" . Om
„Meester" te worden, moest de gezel een nieuwen „toon" of „nieuwe wijze"
uitvinden.
Tusschen den rang van gezel en meester waren evenwel nog verschillende
trappen; zoo verkreeg iemand die vele „tonen" kon zingen, den naam van
„zanger "; die op de bestaande wijzen nieuwe woorden maakte, dien van
„dichter''. Allen, die in het gilde als leden waren ingeschreven, noemden zich
„liefhebbers van den Duitschen meesterzang".
Gewoonlijk kwamen deze eerzame meesters in de herberg samen, waar het
niet zeer streng toeging; maar de groote vergadering werd 's Zondags na de
godsdienstoefening in de kerk gehouden.
Wanneer een leerling tot gezel bevorderd werd, moest hij beloven, dat hij aan
de kunst trouw zou blijven en haar verdedigen wanneer zij aangevallen of
bespot werd; dat hij met de gildebroeders in vrede zou leven en hen in tijd
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van nood bijstaan, en dat hij nooit, noch overdag, noch 's nachts, bij drinkgelagen en slemppartijen meesterliederen zou zingen, waardoor hij het gilde
te schande zoude maken.
In sommige steden bestond de gewoonte, een tot gezel bevorderden leerling
met water te begieten, hetgeen den „doop" werd genoemd: het geschiedde in
tegenwoordigheid van drie ,,Merkers '', waarvan de een de dooper was, en de
beide anderen de getuigen waren. „Merker" werden zij genoemd, wier taak
het was de fouten, die de zanger maakte, op te teekenen. Het geval, dat er drie
personen bij de te huden voordrachten optraden, deed zich alleen voor, wanneer de zanger een strofe uit den bijbel of uit de geschiedenis der Heiligen
behandelde. Bij wereldlijke liederen was één Merker voldoende.
De vorm van een meesterzangerslied was nagenoeg gelijk aan dien van een
minnezangerslied; het geheele lied droeg den naam van „Bar" ; de strofen
heetten „Gesätze". Het eerste deel van een „Gesätz" werd „Stollen", het
laatste „Abgesang" genoemd. In Die Meistersinger van Nurnberg van Richard
Wagner, leest Frits Kothner de regels, die voor de gedichten golden, aldus
voor:
Bin jedes Meistergesanges Bar
Stell' ordentlich ein Gemässe dar
aus unterschiedlichen Gesetzen,
die keiner solt verletzen.
Bin Gesetz besteht aus Zween stollen,
die gleiche Melodei haben sollen,
der Stoll aus etlicher Vers Gebänd ;
der Vers hat seinen Reim and End;
Darauf so folgt der Abgesang,
der sei auch etlich' Verse lang,
and hab' sein besondere Melodei,
als nicht im Stollen zu finden sei.
Derlei Gemässes mehre Baren
soil ein jed' Meisterlied bewateren,
and wer ein neues Lied gedicht;
das liber viel der Silben nicht
eingreift in andrer Meister Weis',
des' Lied erwerb' sich Meister-Preis.
Voor het rijm en voor de voordracht van een lied waren regels vastgesteld.
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Wanneer iemand een nieuwe melodie gevonden had, werd die melodie „ge~
doopt ". Er bestaan lange lijsten van gedoopte tonen of wijzen. Sommige
namen waren poëtisch: „der blühende Ton", „die Lerchenweis", e. a. ; andere
klonken zeer zonderling, vooral die van latere meesters, die hoe langer hoe
avontuurlijker namen uitvonden, b.v. „drie kurze Affenweis", „die gestreift
Saf ranblumleinweis", enz.
Het was den zanger bij een voordracht vergund, hoogstens zeven fouten te
maken ; maakte hij er meer, dan kon hij niet in het gilde opgenomen worden;
dan had hij „versungen and vertan".
Had hij echter tot tevredenheid van den meester zijn taak vervuld, dan hing
de Merker hein de gouden keten met het beeld van David om den hals en
sierde hem het hoofd met het „Blumenkranzlein aus Seiden. fein".
De beroemdste van alle meesterzangers is Hans Sachs. Hij was de zoon van een
snijder en werd den 5den November 1493 te Neurenberg geboren. Van zijn
zevende tot zijn veertiende jaar bezocht hij de Latijnsche school, waar hij ook
Grieksch leerde; daarna trad hij bij een schoenmaker in de leer en werd tevens
door den linnenwever Leonard Nunnenbeck in de regelen van den meesterzang onderwezen. Nadat zijn leertijd ten einde was, doorkruiste hij als gezel
zijn Duitsch vaderland in alle richtingen. Op alle plaatsen bezocht hij de
zangscholen en trachtte zich in dicht- en zangkunst te volmaken.
In 1 515 was hij in zijn vaderstad teruggekeerd, waar hij zich als schoenmaker
vestigde. Met groote vlijt oefende hij zijn handwerk uit, waarover hij zich zoo
weinig schaamde, dat hij zijn gedichten vaak eindigde met de woorden:
Hans Sachs, ein Schumacher and Poet dazu.
In zijn vrije uren werkte hij aan zijn intellectueele ontwikkeling en oefende
zijn kunst uit. Als dichter was hij zeer vruchtbaar. Hij zelf bevestigt dit in
een poëtischen levensloop, getiteld : „Summa all meiner gedicht vom 1514 jar
an bis in 1557 jar".
van 16 deelen „GesangBij deze inventarisatie zijner werken gewaagt hij
bucher", die alleen 4275 meesterzangen en 18 deelen „Spruchbucher", die
1773 stuks, in het geheel 6048 gedichten bevatten. De meesterzangen heeft
hij niet laten drukken; zij moesten slechts tot' opluistering en onderhoud der
zangschool dienen.
Een halve eeuw lang is Hans Sachs het sieraad en de trots der Neurenberger
zangschool geweest, die na hem niets belangrijks * meer heeft opgeleverd. Hij
was in den waren zin een volksdichter, die zich door de enge grenzen der
zangschool noch door zijn geleerdheid liet weerhouden, geheel in den volks-
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toon
in Tonen Schaecht and gar gemein''
te dichten.
De gezangen der meesterzangers waren zeer omvangrijk; men spreekt zelfs van
strofen die 122 regels omvatten. Zulke breed uitgesponnen gedichten maakten
een bizondere melodiek noodig, die bij den reciteerenden toon der verzen
paste. Zij had overeenkomst met die wijze van zingen, welke ook de minne~
zangers bij verhalende gedeelten gebruikten, maar was zwaarder, logger,
plebeijscher dan deze; zij maken meestal den indruk van geestelooze, gewichtige pedanterie, klinken eentonig en kunnen op schoonheid niet bogen.
Wagenteil geeft een voorbeeld van den „langen toon" van Heinrich V glin,
waarvan het begin aldus luidt:
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Richard Wagner heeft dit motief met een kleine wijziging in den aanhef,
gebruikt in „Die Meistersinger van Nurnberg'', waar het als „Baniermotief"
der meesters in dezen vorm voorkomt:
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WIJSHEID
DOOR

L. VAN STRAATEN-BOUBERG WILSON
Wijsheid is niet : Weten, maar het schouwen naar
alles wat daar bloeit en groeit;
de lout're vreugd', het goddelijk begrijpen,
dat in al wat leeft, de Alziel ópenbloeit.
Wijsheid : in d'oneindigheid der zeeën,
in der heem'len wijden boog,
in het juichend stijgen van den leeuw'rik,
en het steile berge- reiken naar omhoog.
Wijsheid: in der ziele zaal'ge overgave,
in d' ontroering die ons wacht
bij 't telkens wederkeerend zonnerijzen
hoog en hooger, uit de winds'len van den nacht.

1/

^

LAUSANNE
DOOR

HELENE LATVIAN DE VRIES
ET is niet mijn bedoeling, te vertellen hoeveel inwoners
ik moet eerlijk bekennen, dat ik het zelf niet
' Lausanne heeft
ik wensch
weet, en bovendien kan iedereen het opzoeken
ook geen overzicht te geven van de geschiedenis van de stad,
• •$• . haar kathedraal, haar kasteel, haar universiteit, hoe buitengewoon interessant dit alles ook is. Ik wil alleen maar vertellen over Lausanne,
zooals ik het een half jaar lang heb gekend, een half jaar van onbezorgd
. ' t•

•

SYNAGOGE

ronddwalen, van onbegrensd genieten van de omgeving, van de stad en
het meer.
Ik heb er een half jaar gewoond in een oud kavalje van een étage -huis in
Longeraie, achter de Synagoge, die staat op den hoek van de avenue de la
Gare et de avenue Georgette.
Longeraie is een klein, vrij steil laantje, met aan éen kant oude, overoude
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huizen, woonkazernes. Het is er heel stil, heel afgelegen, maar je bent van
daar gauw in het hartje van de stad.
Langs de avenue Georgette komt men op de avenue de 1'Opéra, die evenwijdig
boven de avenue de la Gare loopt. En die voert, linksaf, recht aan op de Place
St. Francois, het middelpunt van Lausanne, waar de groote bankgebouwen
staan en de Kathedraal St. Francois, waar bijna alle tramlijnen samenkomen
en waar tweemaal daags de studenten van de Universiteit rondflaneeren, als
ze lang genoeg naar hun zin de rue du Bourg op- Pn neergeslenterd hebben.
De rue du Bourg is een karakteristieke straat. Ik zou haast zeggen : het is
Lausanne. In dat smalle, steile straatje concentreert zich de sfeer van opgewektheid en zonnige vroolijkheid, die ik altijd in Lausanne gevoeld heb.
Tweemaal per week is er markt en dan zitten in de rue du Bourg, de rue
de l'Université en op de place de l'Hotel de Ville lange rijen vrouwtjes,
met bontgekleurde hoofddoeken om, op haar klapstoeltjes achter haar platte
manden en wagens vol bloemen, groenten en vruchten. De Lausansche huisvrouwen en dienstmeisjes gaan naar de markt om te kijken, te kiezen en te
koopen. Dan wordt er geloofd en geboden en dan loopen de vrouwen met
haar kleurige, geurige manden door de stijgende straten, die nog opgevroolijkt
worden door de muziek van „het strijkje ".
Ja, het strijkje. Alle Hollandsche meisjes, die in Lausanne zijn geweest, kennen
het „Strijkje van de rue du Bourg". Een harp, twee violen, een cello, een
vrouw, die zoo nu en dan zong Italiaansch, meer goedgemeend dan mooi
en dan, niet te vergeten, de aanvoerder, de man met de sébile, het gezellige,
grijze kereltje, dat ons allemaal van aanzien kende: ,,Bonjour, mademoiselle!"
Oud ventje. met bruin rimpelgezichtje en goedige glimoogjes, dat daar stond
met zijn geldbakje in de hand als een uitlooper van het muzikale eiland, dat
zich geposteerd had op een van de smalle trottoirs van de doorgaans volle,
tweemaal per dag zelfs zéer volle, rue du Bourg.
En dan is er Niffenegger! Als je Niffenegger niet kent, ken je Lausanne niet,
want bij Niffenegger krijg je de meest goddelijke taartjes en hemelsche
chocolade-met-room en daar zitten alle kostschoolmeisjes zich te goed te doen,
want Muller-Blanc in de Petite Chaine is saai en Old-India op de place St.
Francois is verboden. Maar Niffenegger is genoeglijk en je bent er in het
hartje van de stad.
Om half éen en om zes uur wordt het pas recht gezellig in de kleine, steile
straat, want dan gaat de Universiteit uit en worden de straten opgevroolijkt
door de helle, felle kleuren van de mutsen en petten van de studenten. Alle
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vereenigingen hebben een aparte kleur: oranje, rood, wit en groen, en de
studenten zijn allemaal trotsch op hun vereeniging en op hun hoofddeksel.
Ze zijn niet alle even mooi, noch de kleuren, noch de petten en mutsen, maar
het geheel is vroolijk en geeft aan de stad een eigenaardig cachet. Het studenten-

PLACE ST. FRANCOIS

leven is er heel anders dan in Holland, het heeft meer van het Duitsche. Er zijn
daar geen kleine clubs, waarbij de studiejaren een afscheiding vormen; er zijn
enkele groote vereenigingen, vaak met min of meer politieke neigingen, en de
strenge afscheiding van studiejaren, die in Holland geldt, bestaat daar niet.
De grootste vereeniging is die der Zofingiens, genoemd naar het kleine stadje
Zofingen in Valais, waar zij haar oorsprong vond. Het is een liberale,
patriotische club. Een eigenaardigheid is de bundel ,,Chansons des
Zofingiens'', een verzameling echt -Zwitsersche liedjes, heel anders dan het
soort, dat de Hollandsche studenten zouden zingen ( als die zongen) . Het
zijn patriotische liederen en simpele bergliedjes, die het heele Zwitsersche volk
kent en die door de studenten meerstemmig, en goed, gezongen worden. Ik
heb in de bergen de viering van den premier aout meegemaakt, den datum van
de vrijverklaring van het Canton de Vaud, dat vroeger onder heerschappij van
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Bern stond; en op het pleintje voor het hotel stond een troepje Zofingiens in
een kring met een paar meisjes en ze zongen een „ronde ". Het was heel eigenaardig om te hooren voor een Hollandsche, maar het was iets zuivers en iets
moois.
De Zofingiens en de Bellettriens (belles Zettres; groene muts), leven eenigszins
in onmin. Je zou kunnen zeggen, zoo ongeveer als in Holland het Amsterdamsche en het Leidsche corps. De leden van Belles-Lettres en die van Helvétia
(roode pet) , welke laatste door een Zofingien gesticht is, zijn en blijven ook
later, zeer aaneengesloten en houden altijd met elkaar contact. Jacques Dalcroze
b.v. heeft in zijn muzikale carrière heel veel steun van Belles-Lettres ondervonden en hij heeft aan de „Gazette des Belles Lettres" het begin van zijn
beroemdheid te danken. Helvétia is een geprononceerd politieke vereeniging,
van radicale kleur.
Er studeeren in Lausanne, zooals trouwens in alle Zwitsersche Universiteit steden, veel buitenlanders en een groot percentage daarvan wordt vertegen
woordigd door jongelui uit verschillende Balkanlanden, die worden aangeduid met den niet bijzonder f latteuzen naam van „Les Macaques" (de macaque
is een klein aapje) .
Lausanne is een oer -Zwitsersche stad, in tegenstelling met het cosmopolitische,
karakterlooze Genève. Ik heb in Holland verscheidene menschen gesproken,
die Lausanne saai vinden: „Je ziet er niets en je hoort er niets". Het is mogelijk; Lausanne is Londen of Parijs niet en, afgezien van de zeer goede comedies
en uitstekende concerten, die ik er genoten heb, biedt de stad, buiten bioscopen
en „Old India", geen vermakelijkheden; maar wat is Lausanne me in die zes
maanden lief geworden! Om zijn karakteristieken, in den aanvang ietwat
vermoeienden bouwtrant op drie heuvels, om zijn rue du Bourg en Petite
Chaine, om zijn mooie omgeving, om zijn prachtige ligging aan het meer, om
zijn vriendelijke, vroolíjke bevolking en zijn marktvrouwtjes en zijn strijkje.
Je moet er niet een paar dagen in een hotel zitten en langs de bezienswaardige
punten gesleept worden; je moet weken achtereen ronddolen, zoodat je vertrouwd raakt met alle aardige hoekjes en straatjes, zoodat je de madame kent
van den bakkerswinkel waar je, na je college van de „Cours des étrangers",
van die heerlijke, ronde, gesuikerde broodjes koopt, en het vrouwtje, midden
in de rue du Bourg, dat altijd zulke speciaal - lekkere appels voor je heeft: „Je
les ai réservées pour mademoiselle".
's Zomers koop je appels of pruimen en 's winters kastanjes, in de kleine
kraampjes, waar het vuurtje gezellig gloeit en waar de oude, dikke vrouw
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de warme kastanjes van onder het juten dekje bij elkaar grabbelt en ze in een

MARKT OP DE PLACE DE LA PALLID, LINKS HET OUDE
STADHUIS

papieren zakje stopt. En dan warm opeten, op straat
In Den Haag niet, maar in Lausanne wel.

foei, dat hoort niet!
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Als je de avenue d'Ouchy afloopt, ben je in een kwartier aan de kade, waar
de roeibootjes liggen. Het meer is grijsblauw en zoo helder, dat je den bodem
zien kunt. De bergen van Savoye weerspiegelen zich tot hun top in het water
en je hebt het gevoel, alsof je zoo even in een uurtje naar den overkant zou
kunnen roeien. De visschersbootjes met hun slanke, gekruiste zeilen, glijden
sierlijk over het meer, dat in donzige, stille rimpelingen ligt te droomen in
de zon.
En aan den oever van het Lac Leman ligt Lausanne, in het groen van zijn
avenues en van de omringende heuvels.

BLADVULLING
Want het voorbeeld is de sterkste band op aarde, die de menschen bindt ; elke
daad wekt in anderen den wil tot gerechtigheid, dat hij opspringt uit den
sluimer van zijn droomen, met de daad de uren vult.
„De oogen van den eeuwigen broeder ".
STEFAN ZWEIG

De jonge menschen van nu hebben innerlijk te beseffen de waarde der drie
gulden W's: wachten .... werken .... worden.
Gesproken op den Jeugddag.

SINTERKLAAS

^

DOOR

LOU SPETTER
Zoetjes gaan de paardevoetjes,
Trippel trappel trippel trap.
•
•

iY A, zoo stelde je 't je voor. Zoo hoorde je 't ook, nadat je je
schoentje had klaargezet voor de gastvrije, breede schoorsteen• poort. Gister was hij niet geweest ; 't hooi had er nog gelegen

ren 't bakje water had er ook nog net zoo gestaan. Maar vannacht zou hij misschien wel komen. Met je oogen dicht zag
je hem: recht op z'n witte paard, hoog op de scherpe nok van 't dak; groot
steekt hij af tegen de donkere lucht vol sterren en z'n gouden staf glanst mat
in den maneschijn. En hoe zeker en licht loopt Piet over de daken en kijkt
scherp door iederen schoorsteen. Hij ziet het hooi en het water. Zou 't paard
nu naar beneden komen? Nee, natuurlijk niet! 't Kan toch niet door den
schoorsteen, zoo'n groot beest! En Sinterklaas dan! Door dien roetigen
schoorsteen! Maar Zwarte Piet, die kan alles. Hoe vlug heeft hij 't voer voor
Schimmeltje gehaald. En pepernoten liet hij in 't schoentje achter.
Sliep je later wel ooit zoo zalig in, als toen je nog luisterde naar de paardevoetjes?
Maar als je stout was geweest, dan lag er wel eens een roe bij je schoentje. En
geen lekkers. Dan schrok je toch wel erg. Hij had het dus toch gehoord, dien
keer toen je niet naar bed wou. En laatst, toen je je zusje sloeg! 0, o! en nu
lag er een roe. Je had er nog wel niet mee gehad, maar daar dacht je eigenlijk
heelemaal niet aan. Want een heusch pak slaag was toch nog niets, vergeleken
bij de gewaarwording van alleen maar het 's morgens vinden van de roe. Je
had toch nog gehoopt .... En daar stond je nu voor de ijzeren wet van „de
straf volgt op de zonde ". Je werd bang. Want erge stoute kinderen stopt
Zwarte Piet in den zak, als 't eenmaal 5 December is. Met je hoofd naar
beneden en je beenen naar boven, zooals 't in de prentenboeken staat. En dan
zou je mee moeten naar Span. je, heelemaal alleen, ver van vader en moeder.
Maar in je hart geloofde je toch niet, dat dat gebeuren zou. Piet zou 't wel
graag doen, maar Sinterklaas is zoo goed. Zoo heel verschrikkelijk stout was
je toch niet. Zooals b.v. die jongen uit de hoogste klas, die tegen den meester
vloekte. Sinterklaas zou 't niet willen hebben; alleen misschien dat je
niets kreeg. Maar dan zou je beloven, dat je heusch het volgend jaar erg je
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best zou doen om zoet te zijn. En wie weet
misschien kreeg je dan toch
nog wat. En anders
dan toch 't volgende jaar.
Waar later vond je een vaster vertrouwen dan in de goedheid, de vergiffenis
en de rechtvaardigheid van Sinterklaas?
En hoe je 's morgens het schoollokaal vond, met op ieders lessenaar een
suikerbeestje en een brief, geprikt tegen 't bord, een brief met vijf groote,
rooie lakken. Hoe stil was 't, toen de juffrouw met haar mesje hem langzaam
en voorzichtig open sneed. En hoe wist Sinterklaas nu toch weer, dat Wim
altijd vlekken maakte en dat Jans je zoo dikwijls praatte op de gang.. In de
gang was toch geen schoorsteen ! En geen luchtkoker ook om doorheen ' te
kijken. Je begreep het niet, maar Sinterklaas wist altijd alles, alles! Al deed je
iets ook nog zoo stilletjes, hij zag het. En als hij het niet zag, dan zag Zwarte
Piet het toch. Je begreep het niet, maar het was zoo.
Als je dat nog eens terug kon vinden, dat gelukkige geloof, dat zonder voorbehoud alles aanneemt, onvoorwaardelijk, ook het wonderbaarlijkste en het
ongeloofelijkste.
En o, dat onvergetelijke oogenblik., toen je, uit de zijstraat komend,
hem plotseling voor je zag in levenden lijve. Hoog en recht zat hij
op z'n mooien schimmel, de krul van z'n staf nog rijzend boven hem uit. Z'n
witte haren wuifden zachtjes in den wind en wijd gespreid omgaf hem z'n
roode mantel. Niets boos keek hij; heelemaal niet, hoor. Vriendelijk groette
z'n witte hand en z'n eerwaardig hoofd neeg links en rechts. Vooruit reed
een rijtuig met mannen, die koperen instrumenten hadden. En ineens begonnen
ze te blazen: „Zie ginds komt de stoomboot ". Je had eigenlijk wel graag
mee willen zingen met de groote jongens, die dadelijk invielen, maar er was
een brok in je keel en je kon niet goed en liet het zingen maar aan de
anderen over.
En je zag Zwarte Piet, die gekleurde papiertjes uitdeelde en, nee maar, zóó' n
groote veer op z'n baret had.
Maar Piet en de muzikanten en de vele kijkende kinderen zag je toch eigenlijk
maar half, want je kon je oogen niet afhouden van Sinterklaas zelf, zachtkens
deinend op den paarderug. Hij reed maar langzaam, makkelijk kon je hem
bijhouden. Op een afstand liep je mee en keek, keek. Maar je werd getrokken,
al dichter en dichter bij. Andere kinderen deden 't toch ook. Je was nu zoo
dichtbij, dat je de steken kon zien van den mantelzoom en daar, heel even
had je 't fluweel beroerd. Het kleed van Sinterklaas, je had het aangeraakt.
Hoe zacht voelde het aan. Weer ging je hand er heen en nu legde je ze_ vrijer,
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voluit op den rooden mantel ; je streelde er langs en voelde de warmte van het
paardelijf er onder. Je klopte zachtjes, dat het paard je voelen zou, maar zoo'n
groot beest voelt niet je schuchtere liefkoozing. 't Is geen poes! Flinker maar!
Als de melkboer met z'n paardje vrijde, kon je de klappen hopren op z'n
flanken. Toe maar, flink maar. Sinterklaas ziet je uit de hoogte; hij vindt het
goed en laat z'n paard even stilstaan. Nu durfde je wel flink te kloppen tegen
't warme paardelijf, haast onzichtbaar onder den wijd gespreiden mantel. Je
zag het andere kinderen ook doen en je kreeg zooveel moed, dat je recht voor
z'n kop ging staan, recht voor z'n groote, zachte oogen. En je streelde en
beklopte z'n groote, breede borst. Daar voelt hij 't beter. Als je er bij had
gekund had je ook wel willen aaien over z' n fier gebogen nek, zooals de groote
jongens en over z'n ponny en z'n voorhoofd. Schimmeltje, die at van je eigen
hooi, die dronk van je eigen water; Schimmel, die loopen kon over de
scherpe dakennokken; het sterkste, het mooiste, het liefste paard. Hoe je hem
streelde, hoe je hem aaide, 't lieve paard van Sinterklaas.
Waar in de grootemenschenwereld is er een warmte, is er een eenheid als in het
schuchtere kinderhandje, streelend over Schimmel's lijf?
En als hij dan kwam, werkelijk kwam, langzaam schrijdend naar den leunstoel, dien je zelf had klaargezet .... Hoe zwaar en statig plooit z' n kleed;
z'n wijde mantel sleept hem na. Je moest maar aldoor naar hem kijken, naar
z'n langen baard, z'n witte krullen. Dit was het oogenblik, waarnaar je al
dien tijd verlangd had. En als hij dan zat, in vaders leunstoel, en met z'n lieve,
ouwe bromstem om een liedje vroeg, dan zong je voor hem je mooiste
St. Nicolaasversjes en het was echt niet van bangheid, dat je stem een beetje
beefde. En dan kreeg je toch nog meer dan je had durven hopen.
Ja, hij wist het wel, van toen je stout was, maar hij wist ook van toen je lief
was en daarom was hij toch niet boos.
En of je nu toch heusch je best wou doen om niet altijd alles te vergeten en of
je nooit weer brutaal zou zijn, zooals toen, je weet wel ...
Och, hoe graag en hoe overtuigd beloofde je het hem.
„Nee Sinterklaas, ik zal het nooit weer doen, echt niet." Hoe heilig nam je je
voor, om hem toch nooit weer verdriet te doen en hoe goedig en onuitputtelijk was z'n vertrouwen in je kinderbeloften, telkens weer.
En dan gaf de zak z'n geheimen prijs en alles was even mooi en heerlijk.
Want niets kon halen bij wat je ontving uit St. Nicolaas' eigen handen. 't Was
niet alleen dat je de pop zoo mooi vond en dat je zoo dolveel van borstplaat
hield, maar om alles lag een glans, die er niet lag om het speelgoed, dat je soms
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van tantes kreeg, of wanneer je jarig was. Want het daalde als het manna uit
je klaren kinderhemel.
0, Sinterklaas, God van de kinderen, vol van liefde, vol van rechtvaardigheid,
vol van vergiffenis! Waarom rijkt je macht niet verder dan de grenzen van
kinderland ? Waarom weet je niet de wenschen, waarom vul je niet de handen
van ons grooten, van ons armen?
Sinterklaas, o Sinterklaas! We hebben je zoo noodig, allemaal; wij grooten,
wij ook.
3 o November 1924.

BLADVULLING
0, zoo'n zwoele, zwijgende zomernacht
Met het zilveren licht van de maan
Over 't water .... terwijl langs den kant
De roerlooze rietstengels staan ...
Nacht, gij zijt de groote, zachte
Trooster, die den vrede spreidt ...
ELA FROWEIN-GRA TAMA.
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EEN ANIMEERENDE WEDSTRIJD
Wij . hebben ons voorgenomen het aantal abonné's op onze tijdschriften te
verdubbelen . Met b ehulp van onze a :- onn é's zelf. Daartoe openen wij een
wedstrijd in het werven van nieuwe abonné's; een wedstrijd waanij niemand
karn verliezen en zelfs iedere deelnemer zeker is van een prijs.
Men weet dat wij steeds voor het aanbrengen van nieuwe ahonné's een"
boekpremie beschikb aar stellen ter waarde van ƒ 1 .25 voor Leven en Werken,
en van / i. voor 1Vil en ,leg en- Droom en Daad, geheel naar eigen keuze
uit onzen catalogus.
W el nu, om te Eeginnen verhoogen wij tot 31 januari 1927 deze premies
op de navolgende wijze: Iedere abonné die ons voor dien datum één of meer nieuwe abonné's op-geeft, ontvangt in den vorm van een zelf i it te kiezen boekpremie:
voor één aio. ivoor twee ab.l voor ieder vo l ge nd ab.
Droom en Daad
ƒ2.50
^k
Leven en W erken Iƒ2.
Wil en Wegf
Y

1
}2.50
ƒ7.50
ƒ6.—
11ƒ2,
1
2.—

Bovendien loven wij voor elk der drie tijdschriften drie prijzen uit voor de
abonné's die ons op deze wijze de meeste nieuwe abonné's aanbrengen, en wei als :
iste prijs: een boekpremie ter waarde van f loo.
ede prijs:

3de prijs:

,,

,,

,,

,,

,, / 5 0 . -

,,

,,

,,

,,

,,

f

25

.-

Wie gelegenheid heeft voor meer dan een dezer tijdschriften te werven ver- zuime dit vooral niet, want wij loven nog een vierde stel prijzen uit, eveneens
van f 100.— , 1 so .-- en 125.—, voor hen die ons het grootste aantal abonné's
voor de drie tijdschriften tezamen aanbrengen.
Wij , hopen dat al onze abonné's aan - dezen wedstrijd zullen deelnemen,
niet alleen terwille van deze buitengewone ' premies en prijzen, maar vooral
uit sympathie voor hun blad. Wie een abonne geworven heeft, zende ons
dadelijk naam en -adres. Men ontvangt aldi--s voor Tederen nieuwen abonne
een ban. op 31 januari zende men dan alle verzamelde bons bij ons in.
Voor ernstige deelnemers stellen wij desverlangd gaarne een aantal proef
beschikking.
-numerst
DE UITGEEFSTER
De volgende jaargang zal o.a. beva^ten een heel boeiend vervolgverhaal:

BETTINA
door TEMPLE BATLY
(Vertaald door P. W. J . JORISSEN .)
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DE KALKOEN, DIE BUDGET MET
KERSTMIS GESTUURD KREEG
DOOR

HAYDEN CARRUTH
Vertaling van P. W. J. JORISSEN

De geschiedenis van een groote klucht.
K zou zoo'n groot beest niet graag cadeau krijgen," zei
juffrouw Biggs, „hij zou mijn heele tafel beslaan.
Juffrouw Biggs is mijn naaste buurvrouw, wij zijn nog al
familiaar samen, en ik wil maar niets zeggen van het kopje vol
bloem, dat zij twee maanden geleden van mij leende en nog
niet terugbracht ik zal het wel nooit terugzien, maar ik moet er nog altijd
aan denken zooals ik laatst tegen Budget zei. Juffrouw Biggs dan had
het over den reusachtigen kalkoen, die elk jaar naar het hof gaat, niet dezelfde
natuurlijk, maar altijd even groot, en dit deed mij denken aan Butget's
kalkoen van verleden Kerstmis, die wel niet zoo groot was, maar grooter
in aantal.
Budget is mijn man; ik mag het eigenlijk wel niet zeggen, maar hij is de
beste boekhouder, dien die oude Flintwick ooit gehad heeft of ooit krijgen
zal. Zijn salaris mocht wel wat hooger zijn, het is veel te klein voor het werk,
dat hij doet, hoewel een man eigenlijk niet weet, wat werken is, daar zou hid
een vrouw voor moeten zijn, want die alleen weet van werk, waar nooit een
eind aan komt, en waar je bij neervalt. Maar, om bij Budget's kalkoen te
blijven en er niet langer omheen te draaien, recht op het doel aan is mijn
gewoonte en wel zonder woorden te verspillen, omdat ik daar geen tijd voor
heb wegens al het werk, dat steeds op mij ligt te wachten. Budget dan kwam
net uit zijn kamer, zooals ik hierboven zei (als de drukker het tenminste
boven aan de kolom gezet heeft en niet onderaan, en wat ik nu zeg bovenaan),
Budget had juist zijn jas aangetrokken en zijn hoed opgezet en stond op het
punt, het kantoor te verlaten, waar hij a.s. December dertig jaar werkzaam
zal zijn geweest, toen hij het heele troepje van de jongere klerken bij den
lessenaar van den kassier zag staan. Ze grinnikten, of ze niet wijs waren.
„Wel, heeren," zei Budget, „wat is er aan de hand?"
„We hebben een opdracht, een bijzonder aangename opdracht, meneer
Budget," antwoordt meneer Carley. „Wij hebben een aangename taak op ons
genomen.
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„Zoo, zoo," zei Budget. Hij keek eens rond. Zij keken allen even , vroolijk.
„Dat doet mij genoegen."

WIJ ZIJN NOGAL FAMILIAAR SAMEN

„De baas heeft ons die aangename opdracht gegeven," vervolgde meneer
Carley.
„Net iets voor meneer Flintwick," zei Budget.
,,Wat?" riepen de andere vijf in koor.
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,;Ja, de baas," ging meneer Carley voort, zonder te letten op die stoornis,
„het is niet meer of minder dan een cadeau voor u, den oudsten employé,
als een klein bewijs van zijn hoogachting. Ongelukkigerwijs moest hij wat
vroeger dan anders weg, en dat is de reden, dat deze aangename taak ons te
beurt is gevallen. Morgen is het Kerstmis, zooals u weet ....
„Dat is zoo," viel Budget hem in de rede.
„Daar het morgen dus een dag van vreugde en feestvieren is, heeft hij ons
allen vrij gegeven, maar u, als oudste, wenscht hij ook nog een cadeau te
geven en wel een prachtigen kalkoen. Vlug, Jameson, geef hem hier."
Jameson stak zijn hand onder den lessenaar van den kassier en haalde er een
likken, vetten kalkoen onder vandaan, keurig verpakt in bruin papier
behalve de kop en de pooten. Met een bevalligen zwaai legde hij het dier in
Budget's armen.
Eerst was Budget geheel ontdaan, hij is niet gewend aan cadeaux of dergelijke oplettendheden en hij had een prop in zijn keel gekregen er van. Eindelijk
zette hij zijn beste beentje voor en ofschoon hij geen redenaar is, zooals
meneer Carley, zei hij:
„Jongens, het is allervriendelijkst van meneer Flintwick en en onverwacht:
niet dat ik hem niet reeds lang gekend heb als den vriendelijksten man, die
er bestaat ....
„Wat ?" klonk het weer.
,,Ik weet niet, waar ik het aan te danken heb ", vervolgde Budget. „Hem
kan ik er nu niet voor bedanken, maar moet het uitstellen. Ik dank jullie
dus maar voor je sympathie, en daar jullie geen van allen getrouwd bent en
dus niet zooals ik een vrouw uit duizend bezit, inviteer ik jullie hierbij
morgen ten eten. Neen, neen, geen excuses! Precies om één uur, alle zes!
Geen woord meer! Ik wil niets meer hooren! Morgen, denkt er aan om één
uur. Tot ziens dus !" en met den kalkoen in zijn arm, alsof het een kindje
was, stapte Budget de deur uit.
Ziezoo, dat is het eerste deel van mijn verhaal over Budget's kalkoen, waarmee hij op 't midden van de straat moest loopen, want het trottoir was te
smal.
Hij stormde naar binnen en gooide het arme dier op de tafel, alsof het geen
gevoel had, wat even later inderdaad bleek het geval te zijn. Toen kwam hij
op mij af en kuste mij met zoo' n vuur, dat ik eindelijk zeggen moest:
„Hé, hé, je vergeet je zelf," want een vrouw moet een beetje gereserveerd
zijn, .al is ze bijna vijf en dertig jaar getrouwd. Een man moet nooit denken,
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dat het maar zoo gemakkelijk gaat. Hun aard is toch al zoo vrijpostig.
„Lieveling," zei Budget met zoon deftigheid, alsof hij een speech moest
afsteken in het Parlement, of bij een prijsuitdeeling van de school, of waar
dan ook, „lieveling, daar het morgen Kerstmis is, heeft meneer Flintwick
mij, als de oudste employé .... " enz. enz., totdat ik er alles van gehoord

EN ZOO GING HIJ DAN MET DE MAND
AAN ZIJN ARM

had. Ik was hem niet in de rede gevallen, omdat dat altijd het beste is, zooals
iedereen weet.
„En zoo is dus het geval," eindigde hij, „vergeet vooral niet, dat die goede
jongens hier morgen komen eten. Ze moeten het vooral bijzonder gezellig
bij ons hebben, want ze hebben hier geen van allen familie en als je nu
soms die mand klaar hebt, breng ik die even bij Potter. Ik kwam hem daar
straks nog tegen. Hij is nog steeds zonder werk en zit erg in den put. Zijn
jongste jongen ligt dan ook nog altijd met een gebroken been, en zijn vrouw
is ver van goed, zegt hij."
Ik ging naar de keuken en haalde de mand
ik had er een en ander in
gepakt, o.a. een glazen pot met eigen gemaakte bessengelei, waarover ik al
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heel wat complimentjes gehad heb, al zeg ik het zelf, en die ik altijd vind dat
zoo'n vroolijke kleur heeft, echt om iemand op te wekken.
Zoo ging hij dan al fluitend weg met de mand aan zijn arm. Ik zei maar niets
van het fluiten, wat ik anders wel zou gedaan hebben; het past meer voor
een jongen, dan voor een man op leeftijd, vind ik.
Wat was ik blij, dat hij even van de baan wast
Ik nam den kalkoen mee naar de keuken en legde hem op tafel. Daarop sneed
ik het touw met mijn aardappelmesje door en nam er het papier af. Er was
niets in dan een rol oud kleed met een steen er in en een kop en pooten er
aan gebonden. Ik ging op een stoel zitten en dacht aan Budget. Het was niet
moeilijk te raden, dat meneer Flintwick er heelemaal buiten stond, en dat die
rakkers van jongens het bedacht hadden. Wat ik niet zoo gemakkelijk kon
begrijpen, was, dat ze het zoo'n bijzonder aardige grap gevonden hadden:
ik ben ook maar een vrouw en kan dus zeker zoo'n teere scherts niet zoo
goed naar waarde schatten. Iets dergelijks voeren ze ons dikwijls genoeg toe,
hoewel meer verdrietig dan in boosheid. Wij hebben inderdaad enkele
dingen, waarvoor wij dankbaar moeten zijn, een van de voornaamste is
zeker dit.
Ik bleef maar steeds zitten peinzen over Budget.
Opeens zag ik, wat mij te doen stond: het moest Budget nooit ter oore
komen.
Ik had wat geld opgespaard in de oude blikken theebus. Je kunt nooit weten,
hoe je nog eens behoefte kunt hebben aan een extra duitje, al heeft je man
een vast traktement, wat niet iedere vrouw te beurt valt. Ik stond dus op
en bracht die grap van de jongens naar den kelder, terwijl ik bij mezelf zei:
„Jongens zijn jongens."
Toen ging ik de theebus halen, om gauw een kalkoen te koopen, ik was van
plan geweest een kip te braden, maar Budget mocht het niet weten, dus moest
ik wel op een kalkoen uit.
Juist toen ik de bus van de plank wou nemen, werd er aan de achterdeur
geklopt en zoo hard, dat ik er van schrikte. Toen ik weer wat bedaard was
en de deur open deed, zag ik een groot pak, een baal zou ik haast kunnen
zeggen, die mij brutaal aankeek. Toen ik haar wat beter wilde opnemen,
bemerkte ik, dat een kleine jongen haar beet had.
Ik nam haar van hem aan en legde haar op de tafel. Mijn adres stond op de
enveloppe, en het kaartje, dat er in zat was van den jongen Carley. Achterop
stond geschreven: „Zoudt u zoo vriendelijk willen wezen, dezen kalkoen
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aan te nemen. Het andere pak was een vergissing. Het was niet bestemd voor
meneer Budget."
„Ja, ja ", mompelde ik, „een vergissing! Hij had zeker wroeging. `Toen hij

BEMERKTE IK DAT EEN KLEINE JONGEN
HET BEET HAD

die uitnoodiging, om te komen eten, kreeg, voelde hij zeker spijt over zijn
grap, die schavuit."
Nauwelijks was de echo van mijn stem weggestorven, om zoo maar eens te
zeggen, of er werd zoo hard aan de bel getrokken, dat zij haast knapte. Ik
keek even in den spiegel, deed mijn boezelaar af, hoewel dat alles onnoodige
ijdelheid bleek te zijn, want mijn glimlach ontmoette niets dan nog net zoo'n
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pak of liever gezegd net zoo'n baal met een jongen er achter. Ik nam het pak
aan en vernam, dat het van Jameson kwam. Op zijn kaartje stond ook al:
„Het andere pak was een vergissing." Die had dus ook al berouw gehad.
Ik ging met het pak naar de keuken en nauwelijks was ik er, of er werd weer
gebonkt op de achterdeur, en een derde kalkoen kwam zijn excuses maken.
Zoo ging het voort, totdat er zes kalkoenen bij elkaar waren, en ik de keuken
haast niet meer in kon. De keukenvloer is daarenboven niet zoo heel solide
meer, en ik begreep, dat ik er iets op moest vinden. Ik stuurde den kleinen
Horace Biggs naar het Gebouw van het Leger des Heils en liet vragen, of zij
een Brigadier- Generaal of anders maar een Luitenant - Kolonel wilden sturen,
om vier kalkoenen te halen, die ik over de hand had. Ik ben altijd van
meening, dat het leger veel goed doet, al ben ik het niet in alle opzichten er
mee eens. Daar heb je bijvoorbeeld de hoeden van de vrouwelijke heilsoldaten..
Als ik uitga, al is dat niet dikwijls, heb ik graag een hoed op met wat gárneersel en ik schaam mij daar niet voor. Mijn idee is, dat een vrouw het
verplicht is aan haar man, om er zoo goed mogelijk uit te zien.
Toen de officier kwam, gaf ik hem de vier kalkoenen mee, de twee zachtste
hield ik achter. Een er van borg ik weg, met het plan, hem 's avonds zelf
even naar de Potters te brengen, de andere was natuurlijk voor ons zelf
bestemd.
Juist kwam Budget binnen. Ik vond, dat hij nu lang genoeg gefloten had en
vroeg dus, of hij er mee op wou houden.
Hij keek eens naar den kalkoen, wreef zich in de handen en zei:
„Het is een prachtstuk. Ik heb er nog nooit zoo een gezien, niet eens als
jongen op de. boerderij."
„De kalkoen is zeker niet kwaad," zei ik.
„Het was toch bijzonder aardig van meneer Flintwick. En de jongens
wel, ik werd er verlegen onder, zoo vriendelijk als zij waren. Ja, ik geniet
wel aller achting."
Ik antwoordde niets hierop. Alleen raadde ik hem aan, liever zoolang in de
voorkamer te gaan zitten. Ik vond het niet noodig, hem mee te deelen, wat
ik wist, hoewel ik het als regel niet wenschelijk vind, dat een vrouw iets stil
houdt voor haar man. Toch zijn er oogenblikken, dat een vrouw iets voor
zich moet houden. Als zij niet van zins is, haar plicht te doen in dat opzicht,
doet ze beter, met niet te trouwen.
Veel heb ik niet meer te vertellen, behalve dat de kalkoen bijzonder goed
uitviel.
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Toen onze geestige gasten binnenkwamen, leken ze meer op schapen, dan
op Heeren der Schepping, die soms zoo humoristisch en grappig kunnen zijn,
dat wij vrouwen er niet bij kunnen; langzamerhand ontdooiden zij echter
wat. Budget straalde. Hij lachte en glimlachte zoo aanhoudend, dat hij niet
had kunnen fluiten, al had hij dat nog zoo graag gedaan. Onze tafel was
wel wat klein voor zoo'n groot gezelschap, maar eindelijk, na wat moeite
met hun beenen, zaten- ze toch alle zes, drie aan iederen kant van de tafel.
Het maal was vroolijk. Ze morsten niet meer saus op mijn beste tafellaken
dan gewoonlijk bij zoo'n gelegenheid plaats vindt. Ik kon aan de wijze,
waarop ze naar den kalkoen keken, duidelijk zien, dat ieder dacht, dat het
de zijne was.
Toen wij juist aan de amandelen en rozijnen toe waren, werd er zoo hard
aan de bel getrokken, als ik nog nooit gehoord had en ik zei bij mezelf:
„Hemel, zou er nog een vergissing goed te maken zijn!"
Ik ging naar de deur, en daar stond een groote, dikke man met een auto.
„Mevrouw Budget, niet waar?" zei hij. „Ik ben meneer Flintwick."
„Wilt u niet binnen komen ?'' zei ik en hield mijn hoofd wat hooger.
„Heel graag," zei hij, „mag ik maar naar de eetkamer gaan?"
„Zeker,." zei ik en ging zoo rechtop staan, dat ik mijn rug pijn deed.
„Na u, Mevrouw," zei hij en wilde een buiging maken, maar het ging hem
niet al te best af. Hij had het meest van een liniaal, vond ik.
De gasten en ook mijn man stonden allen op en bogen, toen wij binnen
kwamen, en meneer Flintwick boog terug op dezelfde manier als in de gang.
„theeren, het doet mij genoegen, u zoo opgewekt samen te zien. Wij beleven
moeilijke tijden, en niet iedereen kan zich veroorloven, feest te vieren. Velen
krijgen ook gedaan."
Hij hield op, zijn blik bleef op Budget rusten. Ik had nooit opgemerkt, hoe
klein mijn man was, dan toen ik hem zoo tusschen al die jonge mannen zag
staan, ook niet, dat hij zoo mager was en zoo grijs begon te worden.
„Ik hoop," vervolgde meneer Flintwick, „dat wij niet daartoe zullen behoeven over te gaan. Vanmorgen, meneer Budget, kwamen deze heeren, uw
gasten, gezamenlijk bij mij, om mij mee te deelen, hoeveel jaren u reeds bij
onze firma is. Ik ben er nog niet zoo lang bij en wist dat dus niet. Zij
verzochten mij verder, dat als ik er soms over dacht, uw salaris te verhoogen,
u dit dan misschien vandaag te willen meedeelen. Ik heb over hun voorstel
nagedacht en heb inderdaad besloten, uw traktement van af i Januari te
verhoogen. En nu wil ik u allen groeten."
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Hierop schudde hij Budget en ook mij de hand en daarna ook den anderen.
Even later was hij weer vertrokken in zijn auto.
„Driemaal hoera voor Budget " riep een van de gasten.
„Hoera voor onze gastvrouw!" riep een tweede.
Carley liep op Budget toe, om hem te omhelzen, maar ik was hem voor.
Daardoor kwam het, dat hij mij per ongeluk in de armen sloot, waarop ik
hem natuurlijk een beetje knorrig aankeek, want ik zag er de noodzakelijkheid
niet van in, zelfs niet, de omstandigheden in aanmerking genomen.

VERLANGEN

^

DOOR

TINE COOL

TIL toch , stil toch houtduif daar, met dat koeren, wij wonen

S

immers niet in, een diep, zwaar bosch, wat doe je dan hier ons
in de war te brengen ? En wat moeten al die spreeuwen; het
lijkt wel of buurmans hof één bessenland is geworden en of
ineens de tierender zal draaien gaan den ratel om weg te jagen
de nemers van den buit dien hij zelf wil houden.
Wat maken zij voor een geluid! Is het mooi, welneen, maar zoo gezellig;
wat tevreden klinkt het, met af en toe een fijn fluitje van een die wat
anders wil.
Tevreden zijn de spreeuwen, tevreden is de dag, de houtduif zwijgt; het is
ook beter, een mensch is nooit tevreden als hij haar geluid hoort. Want
niemand woont in een stil, diep bosch, al mocht het wel een enkele eens
wezen en toch verlangen wij, verlangen wij naar waar wij niet altijd kunnen
wezen.

^

FRANCISCUS VAN ASSISI
(Ges[. 4 Oct. 1226.)
DOOR

Dr. NICOLETTE A. BRUINING
•
AT een verjaardag is voor het gezin, dat is een historische
'
herdenking voor onze samenleving. Want zooals de jarige
• . • • een dag lang telkens weer aller gedachten tot zich trekt en in
het middelpunt van ieders belangstelling staat, al het bezoek is
voor hem en de, cadeaux en de bloemen en de brieven zijn voor
S
hem (daarom is het zoo goed dat we allen op onze beurt eenmaal in 't jaar
jarig zijn !) zoo staat bij een historische herdenking ook plotseling één
mensch in het middelpunt van onze gedachten. En we lezen van hem en
hooren over hem spreken en zien hem plotseling in een heel nieuw licht. Hij
is belangrijker voor ons geworden dan hij te voren was, en het is alsof nu pas
onze oogen zijn opengegaan voor wat hij eigenlijk beteekend heeft.
Zoo is het dit jaar met Jan Steen geweest. Hoe velen is hij niet nader ge
ternauwernood vroeger eenige aandacht aan hem hadden-komen,di
geschonken. Het was 300 jaar geleden dat hij geboren was en er stonden
stukken over hem in de courant en er werden boeken met reproducties van
zijn schilderijen uitgegeven. Er waren er meer en ze waren mooier dan de
meesten onzer ooit geweten hadden. En op de prachtige ten-toonstelling in
Leiden hebben we toen zooveel schitterend werk van hem gezien, dat hij
plotseling onder de schilders, die we liefhebben, een eerste plaats is gaan
innemen.
Met Franciscus van Assisi is het evenzoo gegaan. In October was het 700
jaar geleden dat hij gestorven is en het spreekt vanzelf dat de Roomsch
^Katholieke Kerk haar grooten Heilige, den patroon der Franciskaner orde,
luisterrijk heeft herdacht.
Maar ook buiten dien kring heeft men hem niet vergeten. Duizenden zijn
opgetrokken naar Assisi, dat schilderachtige stadje in midden-Italië, dat,
tegen de helling van den groenen Subasio, uitziet over de Um brische vlakte.
Daar ligt thans, heelemaal vooruitgeschoven op den berg de kerk, die op
Franciscus' graf is gebouwd, een monument zooals er weinige gevonden
worden, zoo grootsch en indrukwekkend. Aan één zijde, waar de berg niet
breed genoeg was om kerk en bijbehoorend klooster te dragen, heeft men met
steunbogen de plek verbreed. Uit de verte gezien maken deze met den berg,
de kerk en het klooster één imposant geheel uit. Daarbij sluit zich het kleine,
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armoedige stadje aan, met zijn nauwe trappenstraatjes, zijn kleine poortjes,
waarin de kinderen spelen, en met zijn vele kerken. Op het kleine marktplein
ligt een oude Minervatempel, die door de Romeinen gebouwd en prachtig
bewaard gebleven is.
In dit Assisi dan is in i i 82 Franciscus geboren, in i 226 is hij hier gestorven,

LUCA DELLA ROBBIA

Franciscus, die twee jaar na zijn dood reeds heilig verklaard is.
Franciscus is een van die menschen geweest, die na een tijd van leven voor
zijn eigen plezier, plotseling zich heeft afgewend van het oude leven en iets
nieuws is gaan zoeken. Dat wordt van Augustinus verteld en van Luther en
nog van heel veel anderen. Hoe is dit te verklaren?
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Het leven voor eigen genot is ontzettend leeg. Een poosje lijkt het aantrekkelijk .... net precies te kunnen doen wat men nu het liefst zou willen doen,
nooit te moeten, wat kan aanlokkelijker zijn ? Maar toch voelen we wel, als
we 't zoo stellen, dat het niet zoo prettig is als het lijkt. Wie kan doen wat
hij wil, moet wel heel sterk zijn om het goede te doen. Wie vrij is van uiter~

EEN VAN ASSISI'S POORTJES

lijken dwang moet wel heel sterk door innerlijke banden gebonden worden!
Die moet zichzelf volkomen in bezit hebben.
Maar er zijn zulke menschen. Ook bij hen komt het niet ineens en zonder
strijd, maar langzaam, door ontwikkeling. Zoo was Franciscus, die eerst als
al die anderen een genoegelijk leven leefde, van plezier en uitgaan, en jolige
feesten en toen daarvan de innerlijke onbevredigdheid voelde, en neerslachtig
werd omdat het alles zoo leeg en zoo hol was. Vroeger had hij het goede van
het leven gezien en genoten, hij had zich niet geschaamd groote sommen geld
weg te smijten voor zijn eigen plezier. Maar hij had ook in een opwelling
van medelijden zijn heele beurs aan een armen bedelaar weggeschonken, hard
en ongevoelig was hij nooit geweest. Meer en meer was echter het leed dat
hij aan alle zijden om zich heen zag, hem gaan drukken. Er was zooveel
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ellende in de wereld bij mensch en dier, zooveel leed dat niet te verhelpen
valt, zooveel pijn, die alléén moet worden gedragen. Is dat alles niet vreeselijk
en wanhopig? En Franciscus zoekt naar een verzoening tusschen die twee
gevoelens en vindt die in het geloof, dat God de wereld heeft geschapen en doet
voortbestaan en dat alles wat erin is, goed en kwaad, komt van God. Ook het

EEN OUD STRAATJE IN ASSISI

kwaad. Juist het kwaad, dat, daar het van God komt, goed moet zijn. ,,God
is mijn alles, in alles moet ik Gods' hand zien en al wat mij overkomt moet
ik trachten te zien in Zijn licht '', zoo sprak hij.
En dan gaat hij een nieuwen weg. Den weg der zelfvernedering en der armoede.
Hij ontdoet "zich van alles wat hij heeft, , , niets mag staan tusschen mij en
God", zegt hij. Hoe minder een mensch heeft, des te minder wordt hij afgetrokken van het hoogste. Zelfvernedering in den waren zin des woords,
want hij vraagt nooit eerbetoon of roem, hij doet altijd weer van dat alles
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willig afstand. H" wil inderdaad de minste van allen zijn en dat is niet maar
een houding die hij aanneemt, zooals zooveel menschen hebben gedaan, maar
hij is er aan trouw gebleven tot het einde toe. Dat is in hem het mooie. Ieder
die zijn beeld aanziet, zooals de kunstenaar Luca della Robbia dat heeft ge
aangrijpende beeld, dat nu staat in de cel waar hij gestorven is,-makt,he
-

-
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die komt onder den indruk van deze gedachte. Deze Franciscus heeft alles
gegeven, alles afgestaan, daar staat hij met zijn lijdende trekken, met zijn
lijdershanden en met het kruis tegen zich aangeklemd als zijn hoogste bezit.
Hij heeft alles gegeven wat van hem was, hij heeft Christus' leven nagevolgd
zóó als hij dat kon, hier staat hij voor ons in volle overgave.
Hier zouden lange beschouwingen aan vast te knoopen zijn. Allereerst over
de vraag of dit werkelijk de hoogste levensopvatting is.
Franciscus heeft waarlijk alles afgestaan, zelfs zijn innigst en dierbaarst bezit.
Toen de paus van hem vroeg, dat hij dien hoogsten eisch van de absolute
armoede voor al zijn volgelingen zou opgeven, heeft hij, al was het onder
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grooten strijd en in radelooze wanhoop ook dit opgegeven, in de vaste overtuiging, dat door den paus, God tot hem sprak. Hij voelde zich maar een
kleine, nietige mensch, hij heeft zijn eigen wil en wensch niet doorgezet, toen
hij, dien hij als Gods vertegenwoordiger op aarde beschouwde, van hem vroeg
dat hij ook dit laatste „om Christus' wil" opofferen zou. Arme Franciscus, die

OUDE BRUG BIJ ASSISI

meende dat hij alles, tot zijn hoogste idealen toe, moest offeren, maar rijke
Franciscus, die ook dit laatste en allermoeilijkste niet terughield, toen hij
meende, dat God het van hem vroeg.
Want dit is tenslotte het grootste, Gods weg te durven gaan in de wereld.
Dat was voor Franciscus : Jezus na te volgen zoo goed hij kon. In die i ede
eeuw, toen de kerk zoo machtig was en groote kathedralen werden gebouwd,
toen de bisschóppen rijke vorsten waren en de paus machtiger dan koningen
en keizers, kwam deze man in zijn nederigheid en leefde een leven van
armoede en volkomen zelfverloochening. En terwijl paus Innocentius Italië
veroverde, veroverde Franciscus de harten van de eenvoudige menschen,

MIA BAKELS: REGEN
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omdat ze uit zijn leven Gods liefde weer leerden verstaan. Van hem wordt
verteld, dat zelfs de vogeltjes naar hem luisterden en dat de wolf met hem
meeliep en zijn wreeden aard aflegde.
Wie nu in Assisi komt ziet in de kerk, die op zijn graf gebouwd is, dit alles
voor zich in Giotto's fijne kleuren en prachtige, simpele voorstellingen. En
die komt nog eens weer onder den diepen indruk van het leven van dezen
goeden mensch, die Jezus zóó liefhad, dat hij zijn leven navolgen wilde en
die dit op geen andere wijze deed, dan door zelf altijd de minste te willen
zijn en alle schepselen van God in zijn groote liefde op te nemen.

^

REGEN
DOOR

MIA BAKELS
't Gebergt' is zwart van hooge sparren,
Naar boven spits, naar ond'ren breed,
Alsof de grauwe regen deed
Tot parapluien hen verstarren.
De digitalis, minder groot,
Naar ond'ren breed, naar boven spits,
Verheft rechtop zijn kelkenflits
Als parapluien van helrood.
De varentjes van glimmend groen,
Naar boven spits, naar ond'ren breed,
Zijn zelfs in paraplu- fatsoen.
Doch al die paraplu's ten spijt
Doorweekt de regen wijd en zijd
De aarde, die hen groeien deed.

^
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C. M. VAN HILLS GAERTHé
• ,• • ET was onbegrijpelijk, dat je, terwijl je elken strijd veraf•I schuwde, terwijl je droomde van verbroedering der volken en
^€
4I wereldvrede, terwijl je overtuigd was, dat goed en verdraag zaam en zachtmoedig zijn een betere levenshouding was dan
• t ^• kijven met je naaste buren
die je beste vrienden waren
toch op een goeden dag met booze oogen en harde verwijten tegenover je
eigen vriendin stond en zonder eenige terughouding de ander wondde met
meedoogenlooze woorden.
Als Helga er tusschen de sommen door 's avonds in de vredige huiskamer over
peinsde, kostte het haar altijd moeite te bedenken, hoe het zoo ver gekomen
was buiten haar wil om.
Ze had op de veertiendaagsche debatingclub van de hoogste klassen der
Meisjesschool een verbluffende voordracht gehouden over „Broederschap ".
Voor het eerst in haar leven had ze een rede uitgesproken en nooit was er dien
winter zoo enthousiast geapplaudiseerd als na haar warm betoog. Er was
daarna niet eens gedebatteerd niemand had het gewaagd; een paar
onnoozele vragen had ze gemakkelijk beantwoord met de herhaalde woorden
uit de lezing.
De presidente had haar bedankt en gezegd, dat deze clubavond het glanspunt
van den winter was geweest en hoe geruststellend men de toekomst inging,
nu een van de jongste leden bewezen had, dat ze den ganschen avond de vergadering wist te boeien met een zoo belangrijk en ingrijpend onderwerp, de
vele schoone woorden ... .
Toen had Helga den kleinen, spottenden glimlach zien kruipen om Mieke's
mond en het even trillen van haar neusvleugels.
Ze kende Mieke, die achter haar eigen tuinschutting woonde, te goed, om zich
te vergissen in de uitdrukking van haar pienter gezichtje en de vreugde om
den lof van de presidente werd er door vertroebeld.
Bij 't naar huisgaan had ze dadelijk twee armen door de hare gevoeld -- niet
die van Mieke.
Je zult zien, Helga, jij wordt het volgend jaar presidente en dan maken
we iets geweldigs van de club, dan behandelen we alle groote levens
-strominge.
Ik geloof ook, Lot, dat we dien kant uitmoeten, vond Helga, voor-
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dragen van bestaande dingen, als je zelf geen belangrijk onderwerp hebt
kunnen belichten .... nu ja, het is wel aardig er eens naar te luisteren ...
Ze bedacht toen, hoe Mieke, die wekenlang gezegd had niet te weten, waarover zij spreken zou, op de laatste samenkomst het groote lied uit Gebroken
Kleuren van Henriëtte Roland Holst voorgedragen had, waarnaar zij allen
in ontstelde verwondering hadden geluisterd om Mieke, die eerst verlegen en
weifelend met eiken regel aan zelfvertrouwen won, wier stem zoo ernstig en
diep geworden was, als niemand haar kende en om het leven, waarvan ze
verhaalde, het leven, dat zoo heerlijk en zoo verschrikkelijk kon zijn, als
geen van hen vermoed had.
Niemand had na. het einde geklapt, niemand had een woord gesproken en
Helga zelf was een beetje gebroken van binnen stijf gearmd met Mieke
naar huis gegaan.
Maar om den blik van Mieke, die haar toch gestoken had, ging ze door tegen
Lot : „vooral als verzen zoo heel mooi gezegd worden, is zoo'n avond
van voordragen natuurlijk geen verloren avond .... Maar ja. . .. verzen
lezen kunnen we voor ons zelf ook wel en het doel van onze club is toch,
dat we verder komen en daarom moeten we voeling houden met de wereld
van nu en de groote problemen. Ik zou wel willen, dat in het vervolg al die
onderwerpen als wereldvrede, ontwapening, geheelonthouding, broederschap, vegetarisme één voor één behandeld werden.
-- Ja, eenig, vond Anna, maar wie zal dat doen ? Jij kunt het ; eerlijk gezegd
had ik het nooit van je gedacht, Helga, maar ik vond het prachtig. Maar
wie meer?
0, Marie Helder zal 't zeker kunnen; ze heeft een broer, die in al die
soort vereenigingen zit. En Mieke ...
Toen had Mieke snel haar hoofd omgewend naar de drie achter haar.
Ik niet hoor, ik weet niets van ontwapening en wereldvrede.
Maar er is zooveel over .geschreven.
Ik kan natuurlijk ook wel een brochure of een interessant artikel napraten,
maar ik dacht, dat het daar in onze club niet om begonnen was.
Napraten! Noem je dan al die kranige dingen, die Helga vanavond gezegd
heeft, ook napraten van een brochure ? hitste Anne.
Mieke zweeg. Zestonden met hun vijven in de donkere straat.
Nou ? daagde Anne uit en ze schoof dichter naar Helga, iedereen vond
het toch uitstekend, het heeft mij tal van nieuwe gedachten gegeven.
Het was nagepraat, zei Mieke zacht ; ik bedank er voor om een heelen
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avond klinkende zinnen van een ander als mijn eigen werk te geven en ik
heb ook geen broer.
Hè kind, wat ben jij hatelijk! zei Lot.
^-- Dan moet je me zulke dingen maar niet op den man af vragen, snauwde
Mieke.
Helga schoof het sommenschrift met een zucht van zich af; dat was nu de
derde som, die ze vanavond niet kende ...
Het einde van dien glorieuzen avond was toen niets dan ellende geweest en
haar beste vriendin, Mieke, had haar dat aangedaan. Ze had geen woord
meer gesproken, was met een „goeien nacht, allemaal!" een zijstraat inge~
een langeren weg, dien ze nooit ging
naar haar eigen huis
slagen
De anderen hadden Helga naar huis gebracht, met radde stemmen hadden
ze Mieke's woorden gegispt. Natuurlijk zou elk van hen, die zoo'n zwaar
onderwerp behandelde onwillekeurig herzeggen, wat iemand voor hen had
uitgesproken, maar dat was toch geen reden voor Mieke, om de heele lezing
af te kammen.
Ze was zeker jaloersch, gichelde Anne, omdat ze den vorigen keer zooveel
minder succes heeft gehad.
Nee, verzette Helga zich slap, ik geloof niet, dat dat er iets mee te
maken heeft, en we vonden dien laatsten avond toch ook heel goed.
Zoo arum voelde ze zich worden bij 't luisteren naar al die leege, ophemelende
en kwade woorden, zoo alleen tusschen de armen van Lot en Anne, wier
vriendschapsbetuigingen altijd uitgingen naar het meisje, dat het laatste
succes had.
Terwijl ze Mieke, die alleen naar huis was gegaan, gekend had van den tijd,
dat ze in roode tuinbroekjes in den zandbak speelden. De kleine, houten
spaden uit dien tijd hadden ze al die jaren zuinig bewaard en hoe dikwijls
had een van hen de hare als sein over de hooge achterschutting gestoken met
een brief, een ter leen gevraagd boek, een invitatie, een zakje amandelen en
rozijnen of een stuk taart, overgebleven van den feestdisch.
Eiken verjaardag voor schooltijd was de burenschop met de vlag in top, versierd met groen en bloemen en 't geheimzinnige pakje het eerste cadeau van
den dag vol verrassingen geweest.
En menige tocht op St. Nicolaasavond van de brievenbus naar de pers op
zolder, van de pers naar „onder het boonenvat in den kelder" was geëindigd
in den tuin, waar een angstwekkend gedrocht een mand vol kleine presentjes
voor het heele gezin en een vers vol malligheid aan Helga bood.
.
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Mieke's grappige verzen waren altijd zeer op prijs gesteld door Helga's
familie, waarvan geen enkel lid behoorlijk rijmen. kon.
Maar Mieke's ernstige verzen waren alleen voor Helga geweest. Mieke had ze
'haar voorgelezen, als Helga 's avonds met haar boeken en de poes in haar
armen naar Mieke toog, om haar huiswerk te maken.
De poes lag zoo graag op het vachtje voor Miekes kleinen gashaard en voor
dien haard had Mieke haar verzen gelezen met denzelfden, diepen, bedwongen
ontroerden klank in haar stem, waarmee ze het gedicht op de club had voorgedragen.
-- Waarom stuur je ze niet in? had Helga gevraagd.
Wáár in?
Nou, in .... in de schoolkrant, of in ...
Nee, dat doe ik niet, 't gaat niemand iets aan en jij houdt er tegenover
iedereen je mond over, Helga. Bovendien zijn er zóóveel zwakke plekken.
Ik heb er geen een ontdekt.
Nee, maar in ken ze.
Mieke zag altijd en overal de zwakke plekken, Mieke was wel critisch, vond
Helga. Het was niet aardig, zoo critisch te zijn, je bedierf er de vreugde van
een ander mee.
Mieke had ook dadelijk ontdekt, welke brochure zij gelezen had, toen ze haar
inleiding voor de club maakte; maar Lot en Anne, die haar in de laatste
week dikwijls naar huis brachten, nu Mieke een anderen kant ging ...
De groote, zwarte poes sprong zacht mauwend op haar schoot.
Iederen avond kwam de poes, duwde haar kop snorrend tegen haar wang.
Nee Tim, je moet niet zoo zeuren, de vrouw gaat niet uit ...
Eigenlijk ging ze nog liever alleen naar huis dan tusschen Lot en Anne, met
wie Mieke en zij zich nooit bemoeid hadden en wier gebabbel haar meer
ergerde dan amuseerde. Gisteren hadden ze haar zelfs afgehaald en Han, die
voor 't raam stond had gesmaald: „Daar heb je je nieuwe vriendinnen, je
bent er niet op vooruit gegaan met den ruil".
- 't Zijn geen vriendinnen, ze hebben hier ook niets te maken, zeg maar,
dat ik nog niet naar school ga, dat ik m'n Engelsch nog moet.
En om vier uur had ze een lang uitgesteld bezoek aan oudtante Trude gebracht, die aan den anderen kant van de stad woonde.
De poes verlangde naar 't goud overglansde vachtje; elken avond bedelde ze
met een verdrietige stem om de wandeling op Helga's arm, de straat uit, het
blokje om, de straat van Mieke weer in.
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Helga verlangde ook naar - de kleine kamer, hoog in het burenhuis, naar
Mieke's ernst en dwaasheid, naar haar critiek op Lot en Anne, die ze om hun
onbetrouwbaarheid niet zetten kon, naar Mieke's eerlijke bewondering voor
menschen, die ze hoogachtte, naar haar boeiend verslag van al, wat ze gelezen
en beleefd had.
Als Mieke bezield was, gleed ze op de vacht en met de poes in de armen
citeerde ze wat haar getroffen, vermaakt en ontroerd had in het laatste
boek, dat ze las. Voor Helga had elk boek, waar Mieke in enthousiasme over
had gesproken, aan diepte gewonnen.
En de poes was dan als een lam in de armen van Mieke, die altijd beweerde,
dat Tim een litteraire ziel had.
Je moet eens zien, hoe zalig ze haar oogen dichtknijpt bij zoet vloeiende
poëzie; er is bijna een glimlach van bevrediging om haar rose snoetje en hoe
ze haar rug kan krommen bij revolutionnaire verzen. Ik geloof, Hel, dat ze
zou kunnen leeren acteeren bij een gedicht, dat geheel binnen haar bevatting
ligt.
Ken jij dan een gedicht, dat binnen poesebevatting ligt?
Bijvoorbeeld Verwey's: „de groote bond en de kleine kat".
Mieke had de poes vlak voor haar uitdagend gezicht gebeurd en met haar
diepste bas had ze haar pal in haar gezicht gebromd: „Zeg scheelt jou wat?
Scheer je weg!"
Toen had Tim onverwacht een zenuwachtigen klauw naar die vijandige geluiden geslagen ; Mieke had een week lang met een fijnen, bloedrooden krabbel
boven haar lip rondgeloopen en haar bewonderende liefde voor Tim was er
door toegenomen ... .
Hoe slecht schoot je toch op, als je avond aan avond alleen voor je lessen zat,
een kwartier praten hield lang niet zoo op als dit voortdurend tobbend
denken, dat leidde naar niets.
Nee, Tim, zei ze wat boos, je wéét het nu allang, het kan niet meer; en
't is hier ook prettig, ga anders maar naar beneden, daar is ook een vacht.
Ze opende de kamerdeur; de poes sloop traag pal langs den deurpost naar het
portaal.
Tim is zoo onrustig, zei Han, de haar thee boven bracht. Moeder is bezig
haar mandje klaar te maken, misschien worden de jongen vannacht geboren.
Als ze nu maar niet weer wegloopt; ze legt ze altijd op zulke rare plaatsen;
ik heb de achterdeur maar op slot gedaan, het is zoo koud buiten.
Maar 's avonds was Tim toch weg; ze zochten in alle bedden, onder den
.
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divan en de schrijftafel, in de dekenkist en de dichte kasten, ze gingen er een
half uur later om naar bed, maar Tim kwam niet.
Den volgenden morgen verscheen ze met een verschrikt gezichtje voor de
tuindeur, bedelend om haar ontbijt en- dook weer weg over de schutting van
de linker buur, maar Helga vond ook daar de poesjes niet.
Ze peinsde er over in de les. Als , ze 't aan Mieke vertelde, zou die zeker bij alle
buren aanbellen om te vragen of ze in de schuurtjes en kolenhokken mocht
zoeken - naar Tims kroost.
Maar Mieke zat in de andere afdeeling en bij 't uitgaan van de school wachtte
Mieke haar niet meer.
Helga, fluisterde Lot achter haar, weet je, dat Marie Helder Zaterdag niet
over ontwapening spreekt?
Waarom niet?
Ze durft het niet aan ; ik was bij haar, toen ze er met haar broer over
sprak. Hij werd nijdig en zei: „Ga toch niet staan bazelen over quaesties,
waarvan je noch den ernst, noch de veelzijdigheid vermoedt, wat weet je
d'r van? je kijkt nooit een krant in. Praat over een onderwerp, waar je wat
van weet en dat je interesseert ". Nu heeft ze een lezing gemaakt over schors
-en mossen, met platen. Vind je 't niet flauw van haar?
Och, als ze daar nu méér van weet .... we zijn toch vrij in de keuze van
een onderwerp. En Marie is zoo goed in plantkunde, ze weet altijd bizonderheden buiten de les om .... , nee, ik vind het heel prettig, het lijkt me heel
interessant ...
En jij zei den laatsten keer ...
Nou ja,....
Helga keerde zich onwillig om, in de laatste week had haar het gemakkelijk
succes op den clubavond elken dag meer verontrust.
Als Dik Helder, de erkend .knappe student in de Rechten haar had hooren ..
bazelen ... .
Het was een beleedigend woord, vond ze ; ze had toch ook dingen gezegd,
die aan haar zelf iets van den dieperen kant der quaestie openbaarden: „We
moeten goed begrijpen, dat de kern van ons ideaal „Broederschap" niet ergens
in de ruimte ligt, maar zetelt in ons eigen hart. In eigen omgeving moeten
we dat ideaal bevestigen, alvorens het uit te dragen in de groote, wijde
wereld ".
Lot had die zinnen overgeschreven voor een spreukenkalender, dien ze bezig
was -te maken.
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Ik zet er Helga Jaspers onder; staat dat niet, of je een èchte auteur bent?
N .. nee, had ze geweifeld, dat moet je niet doen, want het is toch niet
heelemaal van mij, de gedachte is niet van mij.
Nu hoorde ze zichzelf zeggen met Mieke's stem: „Verder dan de schutting
heb je het ideaal toch niet weten uit te dragen."
Ze wenschte opeens Marie Helder te zijn en nog voor haar beurt te staan. Er
waren zeker onderwerpen, waarover ze wat te zeggen had met eigen woorden
en eigen opmerkingen. En ze bedacht: „Mijn terrarium" en toen „Een week
in het Kamp". Mieke en zij hadden zooveel nagepraat over het Kamp, over
alle pret en over alles, wat ze er ontvangen hadden voor hun geestelijk heil.
En over wat niet goed geweest was zouden ze samen kunnen napraten, want
ook de anderen wisten van dit onderwerp; en samen kunnen zoeken naar
wat verbeterd kon worden. Een clubavond was toch pas goed, als iederéén
deel had aan het onderwerp.
Toen Helga na school thuis kwam, waren de poesjes nog niet gevonden, ook
Tim was na haar ontbijt niet meer verschenen.
Van haar plaats aan tafel keek Helga op de met klimop begroeide achterschutting. Nu, in den nawinter, wat de kleurige tuin van de zomermaanden
eentonig van tint; de róode vruchtjes van de cotoniaster gaven wat fleurigheid boven het bonte blad van de sierkolen. Maar de schutting vol klimop Wad was groen, zonder één onderbreking.
En ineens Helga begreep niet, hoe het daar gekomen was, want het was
haar, of ze de laatste dagen gedurende de maaltijden geen oog van de schutting
afhad ineens hing het daar vol kleuren: een rose zak, een blauw papier
en oranje -blan je-bleu, de kleine vlag als vreugdesein aan de oude kinderschop.
0, maar kijk toch! .... riep Helga en ze was de kamer al uit.
Op het blauwe papier las ze:
„Mevrouw Tim Jaspers geeft met blijdschap
kennis van de geboorte van een drieling.
Koningsstraat 16, Twee-hoog-achter".
Op Mieke's kamertje! En de rose zak aan het witte lint vol witte en rose
muisjes !
Mieke moet de poesjes maar gauw terug brengen, vond Helga's moeder.
Maar Helga wist : Mieke bracht ze niet terug, Mieke had de vredesvlag ge
aan haar te toonen, dat ze het sein begrepen had.
-hescn;uwat
Ik ga ze halen, in het mandje.
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Ze liep niet de huiskamer binnen, ze bleef wachten in Mieke's gang, tot
Mieke bij haar kwam.
Ik kom de poesjes halen, zei ze, koeler dan ze 't bedoelde en ze reikte
Mieke de mand.
Ze zijn boven, antwoordde Mieke en ze stak geen vinger naar de mand uit.
Kan ik ze krijgen ? Ze dacht : Het is gemakkelijker muisjes over de
schutting te reiken, dan het eerste zachte woord te spreken.
-- Ga ze maar halen, ze zijn op m'n kamertje.
Ze liepen achter elkaar naar boven, de halve trap was tusschen hen.
Op Mieke's kamer brandde midden op den dag het haardje, de warme gloed
koesterde de vacht, de groote, zwarte poes, de twee pikzwarte en 't oranje
kleintje.
Hoe komen ze hier?
Ze zijn in 't kolenhok van die oude mevrouw naast jullie geboren; vanmorgen, toen de keukendeur openstond, heeft Tim ze hierheen gebracht.
Gees je kwam haar tegen met het oranje jonkie in haar bek.
Mieke zat naast Tim; aan den anderen kant van den haard, ook op den
grond, keek Helga.
Ze zaten beiden met gebogen hoofden
zwijgend.
En . tusschen hen in lag heel stil al dat jonge leven, de warme lijfjes tegen
elkaar geknoedeld,. de zoekende kopjes met de blinde oogjes, de hulpeloos
wriemelende pootjes. Het oranje katje was als een fleurig goudsbioemet je
tusschen al dat diepe, glanzende zwart.
Dit was weer het goede uur, waarnaar Tim en Helga zoo verlangd hadden.
Helga's hoofd boog zich dieper. Elke bedachte zin verongelukte, voor ze hem
over haar lippen kreeg.
Onder haar langzaam streelende hand voelde het warm en lief en donzig
zacht.
Tim verlangde zoo, zei ze zonder opkijken .... eiken avond .... en ik
ook....
Ja, fluisterde Mieke .... en ik ...
-

.

Gearmd liepen ze naar school.

BOEKBESPREKING
DOOR

C. M.v.H.-G.
ANNIE VAN DER LUGT MELSERT -VAN EES, DOOR
D. HANS. ROTTERDAM, MCMXXVI. NYGH EN VAN
DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

Bijna elk meisje heeft in haar jonge jaren wel gedweept met een acteur of
actrice en voor vele meisjes van dezen tijd is de actrice, die zij het liefst op het
tooneel zien: Annie van Ees.
Het was op den huldigingsavond in Den Haag, toen de schouwburg tjokvol
was en vele H.B.S.- meisjes boven in de hanebalken zaten, toen na de opvoering
van Leontientje het tooneel vol bloemen en deftig gerokte heeren was, dat de
voorzitter van de feestcommissie, Jhr. J. Feith, de geheele omgeving toch wat
al te plechtig vond voor een zoo jonge jubilaresse. En hij tooverde opeens wel
twintig jonge meisjes in lichte feestkleedjes op het tooneel en zond ze weer
weg om bloemen en takken uit den tooneeltuin te plukken. En toen ze weggestoven en weer terug gekomen waren, de rose bloesemtakken omhoog hieven
en strooiden uit hun bloemenmandjes en toen Annie van Ees daar even
terzijde stond met haar pittige gezichtje boven de bloementuil in haar
armen .... ja, toen hoorde ze eigenlijk nog meer bij al die meisjes, die de
bloemen zoo gulweg voor haar voeten hadden gestrooid, dan bij de deftige
meneeren en mevrouwen, die haar toespraken.
We hadden haar dien avond gezien als het blonde Leontientje, Timmermans'
stuk, waarmee ze nu het land doorreist. En zoo heel jong en hulpeloos was
ze in het ontroerende tooneel, waarin ze haar oom, den pastoor, zal vertellen
van haar liefde voor Isidoor, den dichterlijken vrijdenker .... en niet durft:
„Ik .... ik ben zoo bang ....
Wel foei .... zijt gij nu bang voor uwen nonkel .... ? Durft gij niet?
Ge kijkt me zoo aan, Heer-oom ...
Dat versta ik .... maar .... Wacht, stil .... ik zal mij omdraaien .. .
ik zal aan 't venster gaan staan en naar den regen zien .... Vertel gij mij
gerust . . - .. ik moet het toch weten, mijn kind .... Is 't niet vandaag, dan
is het morgen .... Kom .... ge moet niet bang zijn voor uwen nonkel ...
Hij zal er wel wat op vinden .... Zie .... ik sta al aan het venster ..
Nu .... ik luister .... ik luister, Loontientje.
En dan de verlegen biecht achter dien aandachtig luisterenden rug.
Dit was van het echtpaar Van der Lugt Melsert wel een heel fijn aangevoeld
samenspel.
....

"
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Nu wordt ons ter bespreking in „Droom en Daad" het bovenstaande boekje
over Annie van Ees toegezonden, waarin de vele portretten- en bizonderheden
van haar tooneelleven. Er is in den laatsten tijd zooveel over haar geschreven,
zoodat we 't misschien al weten, dat ze in 19 i 2 van de tooneelschool werd
gestuurd, omdat ze geen talent had, maar toen al met een engagement bij

BOEFJE

OVERSCHOTJE

Royaards in haar zak liep, hoe ze daarna bij Verkade kwam en hoe Van der
Lugt, toen Verkade een bepaalde rol voor een andere actrice bestemd had,
vroeg : „Waarom neem je dat kleine, zwarte meisje niet ?'' En dit was het
begin van het samenspel tusschen Cor van der Lugt Melsert en het kleine,
zwarte meisje, Annie van Ees.
En ze vertelt.: „Alles heb ik aan hem te danken. Van het begin af heeft hij
mij geholpen. -Ik liep glad verkeerd over het tooneel. Ik stond altijd wijdbeens;
u moet niet vergeten, ik ben uit een gezin met vijf broers! En ik zwaaide
bovendien met m'n armen. Cor heeft me leeren loopen, leeren spreken. Hij
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heeft me geleerd, vooral ècht, vooral mezelf te zijn. „Alleen als het uit' je hart
komt, dan pas kan je 't goed zeggen."
Dan lézen we verder van dit glorieuze en zeer zware leven, hoe ze in de laatste
jaren ongeveer drie honderd keer Overschotje en Boefje speelde en lang niet
altijd na het huiselijk maal met man en kind 's avonds in de auto naar den
Haagschen of Rotterdamschen schouwburg, waar ze haar eigen kleedkamer
heeft, reed en na afloop in een korten rit weer naar 't eigen welverzorgde huis
kwam, maar ook, zooals Brussé 't ons in z'n feuilleton in de N. R. Ct.
vertelt, in kleine plaatsen en op kermissen, „waar je telkens weer in zoo'n
tjokvolle zaal moet spelen, 's middags, 's avonds en dat er geen tijd is om
voldoende te ventileeren. Dat je dan opkomt en je ruikt nog de atmosfeer van
het vorige publiek, waar de menschen ten minste stil in kunnen zitten
kijken. Maar wij wij moeten 't happen, happen!
Dan komt ze op en „drie honderd maal heeft ze zich in het sjofele kieltje en
den Tafelbroek met 't dikke touw geheschen, de handjes smerig en met zwarte
nagels moeten maken, dikke, paarse wollen kousen met knollen van wat ben
je me moeten aansjorren en zelfs waar 'n stuk van haar been door 'n gat te
kijk komt, dat groezelig insmeren, en de broeiige sprietenpruik over haar pagehaar .... om dan zóó meteen weer in dat stoffige hok onder de bedstee te
moeten kruipen."
Boefje heeft haar naam als tooneelspeelster bevestigd en zij zelf zegt er van:
„Telkens als ik Boefje speel, het arme boefje in de cel, moet ik huilen, echt
huilen. Ik begrijp het zelf niet, want ik speel een jongen en ik bèn toch geen
jongen.
Hoe fleurig was Annie van Bes tusschen de bloemen op haar huldigingsavond
en zoo jong, als in de weergave van de kinderlijke rollen, die haar zoo goed
liggen : Het Wonderkind, Boefje, Overschotje, Leontientje.
Maar haar warme hart, de deernis die niet meer des kinds is om het ééne
zielige leven en het onafwendbare leed, doen haar die jeugd uitbeelden, zoodat
wij, die toezien, er van binnen stil van worden.

ONZE PRIJSVRAAG
voor een door Meisjes te geven vertooning ( Droom en Daad, Juli -Aug. ' 2 6) .
Voor de beoordeeling der Inzendingen hebben zich welwillend beschikbaar
gesteld, de dames J. A. Simons -Mees, en C. Strasser-Berlage, met den
leider der W. B.
De laatste is opgetreden als rapporteur van de Jury.
Er waren ingekomen 13 proeven van den meest uiteenloopenden aard en
naar uit de brieven, die de heer Dr. Van Suchtelen op verzoek der
van zeer verschillenden leeftijd, n.1.
Jury tot dat doel geopend had, bleek
van 14 jaren tot 26 jaar.
Deze deelneming heeft de Jury met veel voldoening vastgesteld. Het blijkt dus,
dat er onder onze lezeressen nog liefde is voor het zelf iets voortbrengen, wat
de redactrice door haar -prijsvraag had zoeken aan te moedigen. En onder de
inzendsters waren er, die zich waarlijk veel moeite hadden gegeven, o.a. door
het teekenen van costumes en het overschrijven van muziek.
Bij het doorlezen der verschillende inzendingen werd de Jury nu echter
getroffen door het verschijnsel, dat deze in hoofdzaak konden verdeeld
worden in twee groepen : De eene groep van haar, die zich een hoog doel
hadden gesteld, maar, zooals wijlen Jacob Geel het eens genoemd had, zich
daarbij hadden vergrepen door het reiken naar een „bovenwesp" ; de andere
die lager bij den grond waren gebleven en haar stof hadden gekozen uit hetgeen binnen haar bereik was.
En zoo kwam de Jury dadelijk voor deze gewetensvraag te staan: moest zij
zich stellen op het standpunt van het: „in magno voluisse sat est", d.w.z. van
het hooggrijpen en zich desnoods verrekken (wat de vrije Nederlandsche vertaling van die latijnsche spreuk zou kunnen zijn) . Of moest zij bij de beoordeeling alleen rekenen met hetgeen werkelijk bereikt is?
Zij heeft toen de= redactrice uitgenoodigd, dit principe eens met haar te
bespreken en toen bleek men het spoedig eens, dat het laatste standpunt toch
het juiste was, al wilde men dan graag de inspanning waardeeren der te hoog
Maar wie verzen, of rhythmisch proza gaat schrijven; wie een zeer-grijpste.
tragische stof gaat behandelen en nog zoo weinig taalgevoel heeft, dat de
verzen geen verzen zijn, en het rhythmisch proza laag bij den grond blijft, en
de tragische toestand onbeholpen behandeld wordt, kan toch evenmin ver
een prijs te halen, als iemand die een aria wil gaan zingen, terwijl-wachten
haar stemvorming en muzikale ontwikkeling haar alleen in staat stellen tot
valsch zingen.
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Bij deze algemeene opmerkingen over de zes inzendingen, die voor geenerlei
onderscheiding in aanmerking konden komen, wil de Jury het liever laten.
Zij komt nu allereerst tot twee inzendingen, die ook wel „Boven de Kracht"
bleken, maar die toch voldoende verdienstelijks boden, om voor een aanmoediging in aanmerking te komen.
Een Winterboek van de Wereld - bibliotheek werd dus toegekend aan:

a.

Zonder motto en titel.

Een bloedige fantaisie van bestrafte wraakzucht; onbeholpen, doch met een
zekere spanning in de voortschrijdende handelingen. Yvonne Diehl,
Arnhem.
b. Motto : Driemaal Zestien : Het eeuwige Vuur.
Een poging om iets zuivers en dieps te geven in den vorm van een Oostersche
fantaisie met een vreemde opvatting van het „zonde-begrip" . De zeer
onbeholpen uitdrukkingswijze, wier onbeholpenheid nog versterkt uitkomt
door een pogen om ,,rhythmisch' te schrijven, deed de uitkomst verre beneden
het pogen blijven. Maar de inzendsters hebben, ook met haar illustraties, erg
haar best gedaan.
Cora de Stuers en Anneke Hupkes te Bilthoven schreven den tekst : Miers
Stuijver, te Utrecht maakte de teekeningen.
c. Motto: Zaansche Molen: Het Jaar, 20 jaar.
De samenstelster van wat in de i 7de eeuw een Mask zou genoemd zijn, laat
al de maanden en het Jaar een klein getal toepasselijke regels zeggen, die zij
aan anderen ontleend heeft. Het is zeker beter, goede verzen aan anderen te
ontleenen, dan zelf slechte te maken. Ook de costumeering is verdienstelijk
aangegeven. Intusschen is de samenstelster er niet in geslaagd, iets op te
bouwen dat naar den indruk der Jury als vertooning eenigszins zou kunnen
boeien. De schrijfster is Nita Abbestee te Wormer.
Ten slotte de vier best geoordeelde:
i . De Ziel der Natuur. ( Geen motto) , 17 jaar.
Een pogen om in een gesprek tusschen een Stadsmeisje, dat met vacantie buiten
is, een Den, het Boschwezen en een Aardgeest de tegenstelling tusschen Mensch
en Natuur te laten uitkomen. Er is ook hier een afstand tusschen pogen en
bereiken hoewel niet zoo groot als bij de eerste groep. En daar de Jury zeer
betwijfelde of het geheel zich wel voor een vertooning zou leenen, kon zij het
niet " als „geslaagd" waardeeren.
Zij kende de inzendster, Me j. Dien van Mourik Broekman, Den Haag, een
in boeken toe.
prijs ter waarde van f i Q.

ONZE- PRIJSVRAAG

382

2. Motto: Post Nubila Lux: Avondschemer, tooneelstukje in 2 tooneelen.
De Jury zou dit stukje nog meer gewaardeerd hebben, als zij niet den indruk
had gekregen, . dat het wat héel sterk geschreven was onder den invloed van
het werk van de redactrice van Dr. en D. -en van Mevr. Marie Schmitz; d.w.z.
niet geheel geboren uit eigen aanvoelen.
Zij kende de .17, jarige inzendster, Inie Top, te Amsterdam, een prijs toe ter
waarde van f i o.- in boeken.
3. Motto: Toi de tout' arett' eiè, Beetgenomen, tooneelstkje in. i bedrijf.
Ondanks het . Grieksch van het motto, en dit nogal uit Oedipus Tyrannos,
bleek dit een aardige, ongedwongen charade, hier en daar wat onbeholpen in
elkaar gezet, doch echt iets wat men van een. levenslustige i 6-jarige verwachten
zou. Wie het vertoonen, zullen er zeker plezier van beleven.
De Jury kende de jonge schrijfster, Saskia Ferwerda, te Renkum, een prijs toe,
ter waarde van f 15 .- in . boeken.
4.. Motto: Een eerste poging: Een plezierige Nacht, tooneelstukje in 2 bedrijven, 14 jaar..
Deze 14- jarige blijkt zulk een kijk te hebben op „tooneel", , en heeft haar
grapje zoo aardig in elkaar gezet, dat de Jury het gaarne als het best geslaagde
waardeerde. Alleen zich afvroeg: is dat nu heusch uit zulk een jeugdig brein
zelf gekomen ?
Nader gebleken is, uit het briefje der inzendster, J. de. Zeeuw, Rotterdam, dat
dit. niet het geval is, doch het grapje ontleend werd aan Justus van Maurik.
Bezwaar hiertegen is er niet. Haar is dus toegekend een prijs van f 20. in
boeken.
Zooals men bij .optelling kan _nagaan, beloopen de toegekende prijzen niet. de
volle uitgeschreven waarde van Een Honderd Gulden. Doch de Jury meent
bij haar waardeschatting van de inzendingen reeds het .hoogste te hebben toegekend, dat h.i. verdiend was.
RECTIFICATIE
De inleiding van het in het November- nummer besproken bundeltje ,,De
Schoonheid zaaide" door Jo Spierenburg, is van den heer A. L. van Hulzen.
-
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