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DOOR

INA BOUDIER- BAKKER.

Toen Geert Rant den weg afliep naar het schoolmeestershuis,
stond zijn vader hem al aan het hek op te wachten.
Dit was altijd zoo.
Precies op den tijd als Geert Rant thuis kon verwacht worden
Zaterdags-avonds, stond de oude schoolmeester Rant aan het hek
en zag den weg af, waar hij vandaan moest komen.
Hij ging 'm nooit van den trein halen. Als iemand hem vroeg:
„Gaat u nooit uw zoon van 't station halen meester ?" zei hij;
„Nee," en niets meer.
Maar hij dacht erbij: „'t Is zoo goèd hem hier den weg te zien
afkomen naar 't oude huis — en voor hèm, als hij mij daar al
van verre ziet staan. Dat is toch immers heel wat anders, dan
aan zoo'n vreemd station mekaar terugzien, waar niets je eigen is."
Maar van dat alles zei hij niets aan de menschen.
Nu was de jonge Rant aan het hek.
„Dag vader."
De oude meester legde zijn groote krachtige hand op den schouder
van zijn zoon.
„Welkom weer thuis," zei hij met zijn hartelijke diepe stem.
Geert knikte — er was dezelfde, blijde, innige genegenheid in
hun beider gezicht — en hij keek rond om zich heen, in het
altijd -weer gelukkige gevoel van thuis te zijn. Thuis na een week
of soms veertien dagen op zijn ongezellige kamer in stad, thuis
hier in het oude, lieve huis, met den tuin, waar nu de seringen
zoo heerlijk bloeiden.
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Samen gingen ze naar binnen, zaten een poosje zwijgend, elk
aan 'n kant van 't open raam, in de groote rieten leuningstoelen.
Eindelijk zei Rant:
„Gaat 't nog altijd goed ?"

„Oh best, best !"
Rant glimlachte stil.
„We schieten op," zei hij zacht.
Ja.''

Weer zwegen beiden.
De oude Rant steunde met beide elbogen op de vensterbank
en staarde naar buiten, in den tuin, waar onder de zware linden
de schemer al begon te vallen.
„Wat is nou alles mooi," zei hij, maar hij dacht niet aan 't
weer, of aan den tuin, hij dacht, hoe hij nu eindelijk zoo goed
als bereikt had, waarnaar hij had gestreefd — zóó lange jaren.
„ Is er nog wat gebeurd ?"
„De burgemeester is er geweest — Donderdag."
Is hij? En ?"
„Hij vroeg naar jou — ik heb 'm er alles van verteld."
Geert knikte.
Achter de droge, korte woorden, voelde hij de voldoening, den
eerlijken trots van zulke oogenblikken; en in het stroeve, onbewegelijke gelaat, zag hij diep in de oude grauwe oogen glanzen stil geluk.
En in hem steeg een groote ontroering, een weemoedige blijdschap
om den ouden man, om dat eerlijke streven zonder omzien,
zonder weifelen voor hem, om hem. — En dat hij er nu bijna
was! dat hij er nu werkelijk bijna was....
En als zoovele Zaterdag-avonden te voren zaten zij stil bij elkaar,
in de schemer, die zacht vertrouwd om hen neergleed, ... waar
langzamerhand slechts een enkele beweging meer zichtbaar was,
en het eenig geluid was — het kraken van een stoel, een voetschuifelen — of korte woorden, die gedempt in de stilte uitgingen ... .
Daar was in hun beider bewegen hetzelfde langzame, sloome
van groote lichamen; in hun zijn tegen elkaar dezelfde rustige,
hartelijke liefde. Het was in den kalm-trouwen blik van hun oogen,
dat absoluut elkaar kènnen, elkaar verstaan in alles. — En wat
hen op elkaar deed gelijken was minder overeenkomst van
gestalte en trekken, dan wel van hun beider langzame gebaren
de rustige diepe stem, in hun wijze van zich uitdrukken.
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Geert Rant was even lang, maar niet forsch, met smalle
schouders; hij had 't broze in zijn langwerpig teer gezicht van
zijn vroeggestorven, zwakke moeder; terwijl de vader was robust,
vierkant, met groote sterke handen, en krachtigen, hoewel fijn
kop.
-gesnd
De oude Rant, Evert Rant was de zoon van onbemiddelde
boerenmenschen; een geslacht dat levenslang gewerkt had, op
den schralen, onvruchtbaren grond gewerkt en niets meer; in
wien het dof lichamelijk arbeiden zonder hoop op vooruitgang was
ingeroest: met de rustige onderworpenheid van sterke, geestelijk
niet ontwikkelde menschen.
De vader van Evert Rant had eenig grondbezit gehad, zijn
vrouw was een vreemdelinge in de streek, zij was de dochter van
welgezeten boeren; zij wou werken, maar in haar was niet de
verdruktheid, niet de onderworpenheid der andere vrouwen uit 't
dorp. Zelf opgegroeid in vruchtbaar land, zag zij hier de tegenspoeden van den ondankbaren arbeid anders. Het niet-loonende
van te zwaar werk deed in haar helderen geest den wensch geboren
worden, haar zoon daaraan te onttrekken, hem niet te laten leven
het doffe leven van zijn vader en grootvader.
Evert Rant had geestelijk veel meer van zijn moeder dan van
zijn vader, door den grooten invloed dien zij van jongsaf op hem
uitoefende; zij prikkelde in hem den afkeer tegen het boerenbedrijf,
en in den jongen was een groote lust tot leeren. Toen hij de
dorpsschool had afgeloopen, deed zich de vraag voor, waarheen
hem nu te zenden, en het was de moeder, die zelf naar den
dorpsonderwijzer ging en lang met hem praatte; zij, zonder zelf
Benige kennis te bezitten, karig en moeielijk met haar woorden,
begreep den jongen; zij bepraatte haar man hem naar stad, naar
een kweekschool te zenden om opgeleid te worden voor onderwijzer,
Op den dag, toen zij eindelijk alles voor hem in orde had,
riep ze hem achter in den tuin.
„Nou zal je meester worden" — zei ze alleen — maar haar
sterke oogen glansden hem tegen.
Hij zei niet dadelijk wat: hij ging naast haar zitten en nam
haar grove werkhand in zijn hand, die van stille verrukking beefde.
„Ik wil nog veel verder als meester — dat zal je es zien,
moeder —" zei hij toen.
Ze knikte.
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Ze zei niets meer, maar

't was misschien het gelukkigste oogen-

blik van haar leven.
Evert Rant ging naar de stad. Wat den jongen deed slagen,
hem telkens deed overgaan ondanks zijn gebrek aan algemeene
ontwikkeling, was zijn taai, niet te schokken volhardingsvermogen.
Weinig spraakzaam als zijn moeder, maar altijd goedgehumeurd,
nooit neergeslagen, tobde hij in zijn eentje voort. Wat het vreemde
was bij zijn lust tot leeren: hij leerde moeie4jk; niet tot zijn veertiende jaar, maar later deed zich dat pas gevoelen. Het was of Br
een vroege grens was voor zijn kunnen. Maar terwijl zijn leeraren,,
zijn medescholieren altijd weer dachten, dat hij er nooit zou komen,
vreesde hijzelf niet. Hij zou nooit iemand om hulp of raad vragen.
Als hij een vraagstuk niet begreep, ondanks de uitlegging, zou
hij 't nooit nog eens vragen. Dan tobde hij er nèt zoolang
op, tot hij 't werkelijk te pakken had —'t eischte alleen driemaal
zooveel tijd als bij een ander.
Hij bezat een onschokbaar zelfvertrouwen; waar iedereen na
een tobberig jaar aan hem wanhoopte, ploeterde hij rustig voort,
zonder overijling, maar ook zonder zich eenige rust te gunnen,
onverstoorbaar voort, met zijn onwrikbare boerenkoppigheid, en
zijn ijzeren gestel zonder zenuwen.
Hij was wel bemind op de school; goedhartig, hulpvaardig voor
ieder die met hem in aanraking kwam, maar vertrouwelijk werd
hij nooit. Niemand wist van de groote idealen en verlangens,
waarvan al zijn werken het doel was: eenmaal dóór studeeren in
plant- en dierkunde — alleen zijn moeder.
Een enkele maal kwam zij hem opzoeken, en zij waren merkwaardig met hen beiden, die stille, krachtige boerenvrouw en de
jongen, met hetzelfde rustige zelfvertrouwen in den vierkant
gehouwen kop met bedaard intelligente oogen.
Toen Evert Rant achttien jaar was, deed hij zijn onderwijzersexamen; hij slaagde, niet schitterend, moeitevol, op 't kantje
langs in sommige vakken, maar hij slaagde.
Hij kwam als hulponderwijzer op een gemeenteschool in de stad,
en toen begon voor hèm eigenlijk pas de groote moeielijkheid. —
Nu, eenmaal op eigen beenen, nu hij geen leiding meer had,
voelde hij zelf, zijn gebrek aan eigen ontwikkeling, voelde hij,
dat hij wist, wat hij geleerd had, maar anders niet. Wat anderen
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wisten van huis uit, van klein kind af door hoóren zeggen, moest
h ij aanleeren.
En dit deed hij veel te zwaar en te grondig. Hij begon een
massa dingen te weten, meer dan misschien ooit noodig was,
maar hij wist 't altijd als iets aangeleerds, het was het gevolg
van zijn sloomen geest, waarin zat vastgeroest de borne boeren dofheid van geslachten.
Hij, met al zijn geweldige werk- en wilskracht kon niet bereiken
wat 'n ander met veel minder moeite veroverde.
En hij begon het te begrijpen. Hij kwam op 'n punt, dat hij
zich moèst bekennen, dat hij met al zijn zwoegen nooit zou komen
tot 't hoogste, waarvan hij zoo zeker geweest was, toen hij nog
niets wist. Toen Evert Rant zes en twintig jaar was, had hij zijn
hoofdakte; en toen wist hij, dat hij door hard werken zóó ver
was gekomen, als h ij komen kon; dat 't eenige, waarnaar hij nu
nog kon streven was: hoofd te worden van een school, en met
een enorme omzetting van zijn wil op dit nieuwe punt, drong hij
zichzelf op, dat nu zijn eenig doel moest zijn in die betrekking
het beste te bereiken, zich geheel te geven aan zijn plicht.
En dit was geen dwepen, het waren geen idealen meer; het was
het moèten voortzwoegen van een rusteloozen arbeidsgeest — —
Zoo werd hij hoofd van de school op een dorp; zijn vader was
hoogst voldaan, zijn moeder twijfelde — — maar hij sprak haar
nooit van zijn teleurstelling, en zij geloofde eindelijk, dat hij
tevreden was, bereikt had wat hij wilde. Zij vermoedden niet, als
hij thuiskwam en zat te vertellen van zijn leven daar, dat zijn
taaie geest 't grootste werk gewrocht had, door zijn illusies ten
onder te brengen, en al zijn arbeidskracht te concentreeren,
op datgene, wat hij kon en niet anders; vermoedden niet
hoe hij zwijgend telkens weer doorleed wat hij al onderdrukt
waande.
Een jaar na zijn aanstelling trouwde hij. Het was een arm
onderwijzeresje, teer en fijntjes, maar 't was een dame. En in
haar vond hij alles, wat hijzelf miste.
Zij had de luchtige, vlugge intelligentie van beschaafde, ontwikkelde ouders, van het altijd gewoond-hebben in een groote
stad. Zij had veel minder geleerd dan hij, maar ze was fijner
bewerktuigd met teere zenuwen, met snel voelen voor anderen,
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en helderen, zich makkelijk aanpassenden geest. En de oude Rants
hielden van haar om haar vroolijke hartelijkheid, en de graagte,
waarmee zij bij hen kwam.
Maar na de geboorte van een zoon, ging de vrouw van Evert
Rant achteruit en na een jaar stierf zij.
Evert Rant sloèg het. Hij, met zijn zwijgzame moeielijk zich
hechtende natuur, had haar zeer lief gehad; zij was de zon van
zijn leven geweest en waar hij vroeger met gelatenheid zich had
geschikt in zijn lot, verzette zich alles in zijn sterke natuur tegen
dézen slag. Het beetje geloof, dat hij had, in een hoogere macht,
verwierp hij nu.
„Het is niet waar, dat er zoo iets als God bestaat — dat kan
niet waar zijn — een mènsch zou barmhartig zijn en niet een
ander schepsel kwellen als hij 't verhinderen kan — en wat is
dan God? minder dan een mensch? Laten ze zwijgen! Strijden en
jezelf er met geweld bovenop vechten, dat kan je, als je 'n man
bent met hersenen, maar niet stom-gelooven — — in een wijze
„beschikking" van God" — — Zoo dacht hij in de stille nachten,
als hij alleen zijn smart uitleed en het gaf hem, terwijl hij even
goedhartig in den omgang bleef, den stroeven, harden trek om
zijn mond, die er vroeger niet geweest was.
Aan het kind, den kleinen Geert, gaf hij nu zich geheel. Zijn
beide ouders stierven een paar jaar later, hij had nu niets meer
dan zijn zoon om voor te leven.
Hij was verstandig genoeg het kind geheel te laten leven inde
buitenlucht zoolang dat voor zijn in den aanvang broos gestel
noodig was; maar in zijn geest van taaien werker, zette zich
langzaam het plan vast: verder te werken in zijn zoon, zijn zoon
te brengen tot datgene, wat hij niet had kunnen bereiken, voor
hem de bezwaren uit den weg te ruimen die hèm zijn roeping
hadden doen missen.
Sinds Evert Rant dit plan had uitgewerkt in zijn geest, sinds
dit bij hem vaststond, werd hij weer de oude — naar dit doel
werkte hij toe, bedaard, zonder overhaasting, maar ook, zonder
dat 't hem één oogenblik losliet.
Zoo spaarde en zuinigde hij uit op z'n schraal traktementje,
zoo leefde h ij vooruit het leven van zijn zoon — terwijl die nog
een kleine jongen was.
En hijzelf stond dag aan dag voor zijn klas, met zijn onver-
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anderlijk goed kalm humeur, en dresseerde zijn kleine domme
bende.
Het was een moeielijk werk door den jongen zèlf. Tot zijn twaalfde
jaar was in hem het broze, hoogst nerveus-gevoelige van zijn
doode moeder; en het leergierige, dat zich eerst laat openbaarde,
was al die jaren totaal onderworpen aan die lichamelijke zwakte.
Het liefst slenterde hij maar buiten rond, of lag languit in 't gras
en tusschen 't koren, met de tjilpende krekels om hem, en de
blauwe lucht en de frissche wind over hem heen.
De oude Rant, in dien tijd, toen heel het wezen van Geert
zich weerde, zich verzette tegen alles wat hoofdwerk was, liet
hem begaan; hij dwong hem niet, liet hem de gezondheid en
kracht vergaderen, die hij later voor zware studie zou noodig
hebben. Maar onmerkbaar leidde hij in hem de begeerte naar
kennis, naar weten, wekte hij zijn belangstelling in honderd
dingen. En langzaam maar zeker, werd in den knaap de geest
wakker, niet het kalme, nuchter-sloome practische verstand van
den vader, maar de vlugge, nerveuse, intelligente geest van zijn
moeder.
Rant zag het — h ij zag ook dagelijks in zijn zoon de groote
gelijkenis met zijn gestorven vrouw, geestelijk zoowel als lichamelijk,
schoon vreemden zeiden dat hij op hèm geleek. In den jongen
vond hij de liefde voor zijn vrouw terug.
Hij had het alles precies overlegd. Zoodra de tijd daar was,
hield hij Geert niet langer bij zich, maar zond hem naar 't gymnasium in de stad, om later aan de universiteit door te studeeren
in wis- en natuurkunde.
De jongen leerde vlug, zonder veel moeite. Rant, als hij dat
leeren aanzag, dacht terug met 'n moeielijk lachje aan zin getob
om de hoofdakte te halen. „Och, wat ging dat alles den jongen
licht af; dat leeren van die dingen, waaraan h ij zelfs nooit was
toe gekomen — —" Hij kon er wel eens moe uitzien, maar als
Rant bezorgd vroeg, of 't te moeielijk was, lachte de jongen hardop,
met den helderen lach van zijn jonge moeder.
Er was een groote vertrouwelijkheid tusschen vader en zoon;
van heel jong af hing de jongen met hartstochtelijke liefde en
bewondering aan zijn vader; als hij hem al zijn illusies vertelde —
wat hij dacht te doen, als hij eenmaal klaar was, over het onderwerp, waarop hij wilde promoveeren — waar hij later op wou
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doorgaan — dan was het den ouden man, alsof al zijn eigen
wenschen en illusies nog eenmaal ontwaakten en opstonden.
Maar tegelijk dacht hij ook met eerlijke blijdschap, dat de
jongen het in zijn macht zou hebben, dat alles te verwezenlijken,
te bereiken, wat hem was ontgaan.
Geert had het makkelijk, inschikkelijk karakter van zijn vader,
hetzelfde koppige volhardingsvermogen, dezelfde eerlijke trouw,
maar niet diens licht overwinnen van moeielijkheden, waar Rant
over heen leefde. Hij trok zich kleinigheden veel meer aan,
zijn teere zenuwen werden gauw aangedaan, hij had niet de
lichamelijke kracht die zijn vader al die jaren onvermoeid deed
blijven.
Na zijn candidaats, dat hij in den kortst mogelijken tijd gedaan
had — tijd van onafgebroken, [ingespannen werken, zichzelf haast
niet gunnend er de noodige rust af te nemen, — na dit examen
was hij moè.
Rant zag dit niet; hij dacht er niet aan; en onbewust zweepte
hij Geert voort door zijn eigen onschokbaar vertrouwen, zijn
eigen groot verlangen naar 't eind.
Maar Geert na dat examen, was moe geblèven. Hij had gevoeld
dat hij een poos rusten moest vaar hij aan zijn doctoraal begon.
En hij wou 't doen ook. Maar toen was er iets anders.
De Rants hadden geen geld, niet genoeg om geheel de groote
studiekosten te dekken. — En na het candidaats sprak de oude
Rant voor 't eerst tegen zijn zoon ervan, dat hij genoodzaakt
was geld te leenen.
Geert wist, wat dit voor zijn vader was, hij wist, dat terwijl
de oude man schijnbaar volkomen kalm en onbewogen de noodzakelijkheid hiervan uiteenzette, hij innerlijk een grievende smart
leed, het bijna voelde als een schande, niet zèlf de studie van
zijn zoon te kunnen bekostigen, schuld te zullen hebben aan een ander.
In dienzelfden tijd hoorde hij, dat er een vacature was voor
tijdelijk leeraar aan de Hoogere burgerschool in de stad, waar
hij studeerde; ter vervulling van een ziekte -verlof van driemaanden,
dat zeer waarschijnlijk nog verlengd zou worden.
Zou hij solliciteeren?
Het viel midden in zijn plannen, om een poos rust te nemen,
rust, die hij zoo noodig had ...
Maar dit was ook noodig — dit was iets, dat misschien in den
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eersten tijd niet weer voorkwam — en als 't meeliep kon hij
dezen zomer nog zijn doctoraal doen.
Hij zei niets tegen zijn vader, hij solliciteerde en kreeg het.
Toen vertelde hij het pas.
De oude Rant straalde. Hij leefde op, ontheven van den last,
dat geld te moeten leenen.
En zóó onverholen was zijn blijdschap hierover, dat Geert het
volkomen natuurlijk vond, zoo gehandeld te hebben.
„Rust" — redeneerde hij tot zichzelf — „iedereen zal immers
wel eens moe zijn — dat ben ik niet alleen! En ik zou toch wel
een lammeling zijn, als ik den ouden man dat opdraaide — hij
heeft zijn heele leven wel voor m ij gezwoegd. . . ."
Toch had Rant in 't begin als bij intuïtie een vermoeden, dat
Geert dit lesgeven met tegenzin deed — en inwendig bezorgd
vroeg hij altijd de eerste weken:
„ Hoe gaat het? Gaat alles goed ?"
En Geert zei altijd:

„0 best — best."
Maar hij zei nooit, hoe 't vermoeide gevoel in zijn hoofd ál
erger werd — hoe alle hersenwerk hem inspande den laatsten tijd
— en vooral, hoe bovendien nu nog dit lesgeven als iets nieuws
hem agiteerde, zijn zenuwen afmatte.
Van dat alles vermoedde Rant niets.
Rustig vertrouwend zei hij:
„Nu zullen we nag eerder klaar zijn, dan we gedacht hadden —
nou zien we het einde."
Hij glimlachte stil:
Het eind — ja van zin zorgen. Maar het begin pas, 't heerlijk
begin van de wetenschappelijke loopbaan van zijn zoon.

Het was nu eind Mei — en in Juli zou Geert zijn doctoraal
doen; — het was de laatste tijd van ingespannen, onafgebroken
studie. Alleen van Zaterdag tot Maandag-ochtend kwam hij altijd
thuis.
Die Zondagen waren voor beiden een heerlijkheid. — Dan
wandelden ze samen in de bosschen en spraken over alles met
elkaar — — de Zondag, dat was het lichtpunt aan 't eind van de
week. En voor Geert was 't bovendien een rustpunt. Thuis — in
't bosch, in den tuin, in het oude huis — daar rustte hij uit;
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dat was de eenige plek, waar hij rusten kon. En hij dacht: het
was geen wonder, dat zijn vader zoo kras nog was; hier moest
je ziel en je lichaam frisch en gezond blijven.
Als Rant voor zijn klasse van boerenkinderen stond, en hun
inprentte, wat hij zes en dertig jaar lang al hun vaders en moeders
had ingeprent, dan was dit voor hem zijn dagtaak, die hij met
toewijding vervulde, de zes lange dagen.
Maar- dat deed niet het stille lichtje in zijn oogen schijnen. Dat
deden de zondagen, de heerlijk gelukkige zondagen.
De vorige Zondag, die nog in blij terugdenken de eerste dagen
der week verhelderde, , en de komende Zondag, waarvan het
vooruitzicht de laatste dagen deed omvliegen.
En toen die zondagen er nog niet waren, was 't het groote
doel, dat Rant jong en dapper had gehouden onder zijn geesten zieldoodend werk temidden van dom, liefdeloos boerenvolk.
Toen Geert dien Maandag-morgen met den vroegen trein naar
stad reed, zat hij als altijd terug te denken aan den vorigen dag.
Hij dacht aan zijn vader.
„Een van die stille strijders, die zich overal doorslaan, je zou
haast zeggen, als een kind zonder zorg om andere dingen, behalve
dat ééne waarmee hij vervuld is."
Hij staarde naar buiten waar de dennebosschen voorbijvlogen
aan zijn oog.
„Nee — zóó was hij niet. Hij wist best, hij was altijd wel 'n
vroolijke jongen geweest, jolig, maar toch innerlijk altijd met
kleine zorgen om dit, om dat.... kleinigheden — maar niet
op dat oogenblik voor hèm. Dingen, die nooit zijn jeugd hadden
verduisterd, maar die er toch altijd — en telkens nieuwe — geweest
waren. Die hij niet vergeten kon ook. Hij had dikwijls gedacht,
dat zijn vader makkelijker leefde dan hij; als je je zoo geheel op
één ding kon bepalen, en al 't andere langs je gleed, dan was
je veel gelukkiger, en je leven makkelijker.
Zooals hij nu over die moeheid — daar kon hij nu niet laten
over te tobben. En dat was toch dwaas. Want wat was alles hem
niet meegeloopen, en wat voor reden had ie om te tobben....
Nietwaar, dat deed ie ook niet. Hij was best tevreden ...
och 't was toch ook wel goed je leven! 't Was"niet waar, watje wel
eens dacht dat er toch maar 'n bitter klein beetje geluk in de
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wereld was. 't Was niet waar! 't Lag aan je-zelf! — Op zoo'n
school — nou ja, dat vond je beroerd — maar 'n ander zat op
'n kantoor en verveelde zich ook — en een derde zat te vloeken
over een schilderstuk, dat ie niet naar zijn zin kon krijgen. En
hij had zijn heele leven nog zijn prachtige studie voor zich. Och,
en je tobde immers allemaal, ieder op zijn manier, en per slot
van rekening lachte je er toch zelf om later, .. .
Nou b. v. zoo'n Zondag thuis -- daar leefde je best 'n week
in stad op — waar kon je beter zijn? En vader, die goeie beste
ouwe vader — ja — zooals zij tweeën altijd toch van mekaar
gehouen hadden .... zijn bèste vrind — hij alleen had 'm toch
zijn moeder ruimschoots vergoed — — —
In hem was nog dat heel lichte, toen de trein stilhield onder
de donkere stationskap. En mèt dat stil-tevredene haast blije in
hem, liep hij langzaam tusschen de drukke dringende, pratende
menschenmassa voort het station uit.
Even liep hij nog aan op zijn kamer vódr hij naar school ging.
Hij was er nog nooit zoo rustig-tevreden heengegaan.

Maandags leefde hij altijd nog terug in den Zondag, hij had
dan weinig les te geven, en wandelde, als 't goed weer was, wat
in de stad, of zat thuis te studeeren.
„Zoo'n halve na-rustdag — om er je langzamerhand weer aan
te leeren wennen, morgen val ik weer in de sleur."
Woensdag-avond liep zijn vriend bij hem op, Brenner, en samen
gingen ze nog 'n straatje om.
Toen ze de brug overstaken naar de volgende gracht, zei Brenner
lachend, en hij wees op 'n drietal arm-in-arm bungelende boerinnen:
„Jij met je bewondering voor het buitenleven, dat strekt zich
toch hoop ik niet uit tot de vrouwelijke sexe — —"
Geert lachte ook.
„Nee, maar ik---"
Hij stond plotseling stil op den rand van het trottoir, midden
in het drukke menschengewoel.
De ander zag om.
„Wat doe je ?"
Geert liep alweer door.
Het was eigenlijk niets geweest; iets, wat hij al niet meer ont-

12

GRENZEN.

leden kon, nu het voorbij was. Eenige seconden lang een verdwaald
leeg gevoel in zijn hersenen, van moeten stilstaan, niets meer
weten, niets meer kunnen zeggen — — —
,, Nou — wat wou je zeggen? Je houdt ineens op."
„Ik — wou — zeggen — ik wou zeggen, dat ik van natuurschoon
den mensch uitzonder."
„Dank je."
Samen lachten ze, sponnen het nog uit, maar onder hun spreken
voelde Geert het toch even na beklemmend vreemd, als iets, dat
één oogenblik erg was. Maar zoo was het gevoel zelf volkomen
verdwenen, dat hij er niet meer aan dacht zelfs, vóór het twee
dagen later terugkwam,
Hij was in een winkel en wachtte geld terug, toen zijn oog viel
op 'n nieuw soort kleerhanger.
„Is dat — — —"
Hij hield op. Het was hetzelfde van toen op straat, dat plotseling
hem verlamde op de plek. Of 't bloed wegzonk uit zijn hersenen;
en zijn oogen bleven duister staren in een ijle ruimte, zonder licht
of omtrek, zijn gezicht verstrakt.
En heftiger nu dan den eersten keer, worstelde hij er tegen,
had hij flauw het besef het geld in zijn portemonnaie te laten
glijden, terwijl hij stijf geleund stond tegen de toonbank.
Toen, vrij plotseling trok het weg.
Op straat redeneerde hij:
„Dat kwam nou, omdat 't zoo benauwd was in dien winkel.
Hij kan niet tegen bedompte lucht. Maar dat je zoo iets toch kan
krijgen. Vroeger als iemand je zoo iets vertelde, dan dacht je:
kbm verbeelding, maar nou had ie 't zelf toch gehad....

gèk...."
En 't bleef hem niet bij als iets verontrustends, omdat 't, als 't
eenmaal over was, geen spoor naliet.
Hij schreef dien avond opgewekt aan zijn vader en zat nog
laat te studeeren. Alleen toen hij naar bed ging en zijn kleerhanger
zag, dacht hij eraan terug.
„Zou dat mensch in die winkel 't aan me gemerkt hebben ?"
Onwillekeurig keek hij in den spiegel.
Hij zag er niet uit, of ie wat mankeerde. — Nou ja maar hij
scheelde ook niks, 't kwam van dat drukkende weer in stad.
Maar Vrijdag-morgen, toen hij voor een klas stond en wiskunde
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gaf, kwam 't voor 't eerst heviger — bleef hij steken temidden
van de luisterende stilte der klasse — wist hij dat ze hem zaten
aan te kijken, wachtend tot hij zou doorgaan — in half- lachende
verwondering.
En blind, in dat duister, dat zijn spraak, zijn denkkracht verlamde, tastte hij machinaal zich vast, op den gis vooroverbuigend
naar waar hij dacht, dat zijn boek lag.
Eindelijk voelde hij 't wegtrekken, begon hij onduidelijk weer
te zien. — En nu durfde hij zijn eene hand loslaten en zijn boek
naar zich toe trekken. En opnieuw begon hij langzaam, heesch,
hakkelend nog den zin te lezen, waar hij was blijven steken. Hij
merkte op: hier en daar gichelden een paar, stootten elkaar aan ...
Zonder te verbieden keek hij vaag over de klas, zwierf onzeker
zijn blik over de schuldigen; en zwijgend, voor 't eerst met een
vlijmende bitterheid zich eenzaam en hulpeloos voelend tegenover
die volle klas, keerde hij zich om en ging een formule op het
bord schrijven.
Dezen keer vergat hij het niet, dien heelen dag, terwijl hij weer
gewoon les gaf, alleen met een zwak, licht gevoel in zijn hoofd
nog, moest hij er aan denken.
En den volgenden morgen werd hij wakker met het drukkend
gevoel van:
„Wat was er ook weer — er was iets ergs ...."
Maar dien dag en den volgenden bleef alles goed. En Zaterdag ging
hij naar huis, en had met zijn vader den gewonen prettigen Zondag.
Maar in die volgende week kreeg hij 't drie maal, eens bij zich
thuis en tweemaal onder 't lesgeven. Het ergste was, dat hij nooit
zelf wist, hoe lang het duurde, het leek hem een eeuwigheid, dat
hij daar feitelijk bewusteloos stond, en als 't voorbij was tobde
hij erover na: of hij dan iets geks deed met zijn gezicht, of met
zijn handen.... Maar hij sprak er met niemand over; hij verborg
het angstig, als iets, waarover hij zich schaamde .... een zwakke
poging zichzelf te bedriegen; zelf had hij de reden hiervan niet
kunnen opgeven. Hij deed het willoos en onwillekeurig.
Daar was nog iets, wat hem zijn kwaal tot grooter kwelling
maakte, hij kon 't niet meer vergeten. Hij was er bang voor. Als
hij geen aanval gehad had, kwelde hem de angst, dat hij het
krijgen zou; en die angst werd haast nog grooter foltering dan
de ziekte zelf.
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Hij ging geforceerd afleiding zoeken om 't niet te voelen. Vroeger
had hij zielstevreden, liefst alleen op zijn kamer gezeten, nu maakte
hij als hij eenigszins kon, een afspraak met Brenner of een ander
in de hoop er niet aan te zullen denken, als hij maar over wat
anders praatte.
In die dagen begon hij voor 't eerst te merken, dat hij niet
goed meer studeeren kon; dikwijls aan 't einde van een bladzij
wist hij niet meer wat hij gelezen had — en terwijl hij daarover
dan nog na-tobde, zich inspande om zijn geest te dwingen op dat
punt — zwierven ongemerkt zijn gedachten toch alweer weg, bleef
hij dof voor zich uit staren, zonder iets verder te komen.
„Wat mankeert me dan toch ?" dacht hij wanhopig — 't is of
ik geen hersenen meer heb! En juist nou , ik kan geen dag missen —
en dat's al de heele week, dat ik zoo voortsoes."
Dien Zondag ging hij weer naar huis. Hij hunkerde nu naar
de stilte en de rust daar, in de onmogelijke hoop, dat die ééne
dag daar hem helpen zou.
Maar dien Zondag regende het. En zij zaten met z'n beiden
onder de donkere waranda, en keken uit in den natten tuin,
waar het water in plasjes op de paden bleef staan.
„Nu nog drie weken" zei Rant — „dan is 't beslist — schiet
je goed op? — — gaat alles nog goed ?"
Geert had die vraag al lang verwacht, en toch schokte het hem
op nu als in angstig voorvoelen.
„Ja — waarom niet ?" antwoordde hij — ongewoon kriegel.
En plotseling voelde hij nu, dat hij bang was, niet zeker meer
als vroeger.
Rant merkte het niet. Hij glimlachte.
„Waarom niet.. . ." herhaalde hij — „och ja — waarom niet.
Ik vroeg 't maar zoo uit gewoonte — — Kijk jongen, nou is 't
toch haast zoover — betrekkelijk is 't nog gauw gegaan."
Geert gaf geen antwoord, hij keek vermoeid uit, zonder iets
te zien.
Hij merkte niet, dat zijn vader hem oplettend aanzag.
„Scheelt er wat an vroeg Rant, en er was plotselinge zorg
in zijn stem.
Geert hoorde het. Het trof hem pijnlijk, omdat hij sinds zoo
lang, vooral sinds het einde zoo nabij was, gewoon was geraakt
aan den rustig- gelukkigen toon in zijns vaders stem.

GRENZEN.

i5

„Nee" zei hij — „welnee — niets."
En hij dacht:
„Waarom zou 'k 'm ongerust maken en 't hem vertellen — 't
gaat misschien vanzelf over ...."
En hij wond zich op, dat zijn vader 't niet zou merken. Hij
vertelde dwaasheden van Brenner, gekke antwoorden op school..
en terwijl hij daarmee bezig was, betrapte hij er zichzelf op, dat
hij onderwijl zat te bedenken, of hij toen dat gebeurde goèd was
en of hij 't toen er voor of erna gehad had — — —
„ Ik lijk wel gek" zei hij tot zichzelf met 'n geweldige poging
zich ervan losrukkend — „omdat ik me nou 'n beetje ziek voel!
Als ik me er maar eens over heen kon zetten, zou 't vanzelf wel
beter gaan."
Maar dat kon hij niet.
Die week werd het erger. De aanvallen waren heviger, lieten
na een volslagen afmatting van lichaam en geest.
Soms zei een vriend, en Brenner zelfs herhaaldelijk:
„Kerel, wat zie je d'r uit! mankeer je wat ?"
En altijd zei hij „ nee" — in diezelfde , onwillekeurige struisvogelpolitiek.
Maar in 't laatst van de week toen hij zich veel zieker voelde
dan te voren, ging hij naar een zenuwspecialiteit.
En in die stille kamer onder het kalme vragen van die zachte
stem, was het pas, of het volle begrip, hoè ziek hij was tot hem
kwam — en nog iets anders:
Hij herinnerde zich nu van lang geleden al — oogenblikken,
één moment maar van gedachtenloosheid — maar met zulke lange
tusschenpoozen, dat hij het weer vergeten had; en dat dit was
geweest in tijden van groote oververmoeidheid.
En dankbaar, het als een verlichting voelend, een mensch
te hebben, wien hij zijn ellende klagen kon, vertelde hij den
arts nu geregeld alles, zijn hard, gejaagd studeeren om financiëele redenen — de groote afmatting na zijn examen en
het toch aannemen toen van de betrekking, die zijn zenuwen
van begin af geschokt had, zijn studeeren nu nog voor zijn
doctoraal.
De ander hoorde hem kalm aan, en 't resultaat van 't lange
onderhoud was:
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Zoodra doenlijk rust — minstens drie maanden volmaakte rust,
buiten, met zware voeding, zonder dingen die hem agiteerden. —
En dan — heel kalm leven. —
Nu Geert het hoorde zeggen, drong dat woord rust in hem
door, begreep hij helder dat dit het eenige was dat hem genezen zou.
Maar terwijl hij naar huis liep dacht hij zelf uit:
„Dat hij toch niet rusten kon zoo, en zijn vader die groote, bittere
teleurstelling geven — en zelf blijven rondloopen als een sukkel,
een ongeluk, die nooit zijn studies had kunnen voltooien — een
onding in de maatschappij. — — — En dat beroerde lesgeven ook
nog, — dat ie er ook niet aan kon geven! — — —
En gesteld nou, dat hij 't er bij liet, als hij naar huis ging
en zei: eerst moet ik beter worden en dan zal ik verder zien. —
Dan, dat wist hij zeker, zou hij toch geen rust hebben, zoolang
hij niet was, waar hij wezen wou — eer kon hij niet beter worden.
Hij kon nou eenmaal niet zorgeloos zijn. Dan bleef 't toch sukkelen,
en dan zat hij na twee jaar misschien nbg zoo — of weer zoo.
En hij bleef zijn vader al dien tijd tot last, die met zijn klein
traktement....
En den ouden man zou 't zijn laatste jaren vergallen, zijn laatste
illusie knakken.... nee gèkheid — zoo'n dokter kan dat wel
zeggen, hij moèst volhouden, dat kon je niet beredeneeren, dat
voelde je. — —
In de eerste jaren niet studeeren en zijn promotie dan? — ja,
dat kon dan desnoods wachten — als hij dit maar had, dan was
hij iets.... Ja, een ander zou dat nou misschien stom noemen,
erom lachen, zij konden nu eenmaal niet anders — geld leenen
van een ander en zoo tenminste van dat lesgeven af zijn — — —
nee — en halfweg uitscheiden ook niet. -- Volhouden — dat
was 't eenige."
's Avonds op zijn kamer, dacht hij ernstiger dan ooit te voren
over zijn ziekte na.
„Wat was dat, dat zoo langzaam was aangeslopen, zonder dat
hij het gemerkt had, dat zich in hem had vastgegrepen en hem
niet losliet nu meer, dat gluipend onderkroop zijn krachten; dat
gekomen was als een niets, en nu groeide en groeide tot 't sterker
was dan hij, en hem langzaam neertrok — —"
Hij wist het nu:
Wat als een plotselinge ramp op hem was gevallen, het had

GRENZEN. I7

hem bedreigd, over hem gehangen altijd. Het wreede was, dat
hijzelf de kiem ervan in zich omgedragen had, het gevoed had,
doen groeien door zijn hard onafgebroken werken bij een zwak
lichaam. Zijn ingespannen arbeid, waarvan de uitkomst de eerlijke
trots was geweest van zijn jong leven, had levensvatbaarheid gegeven
aan de ziekte, die, nu hij pas goèd wou beginnen, het tot iets
wou brengen, hem onverbiddelijk tot staan bracht. Want hij had
't wel gevoeld, dat vaag, voorzichtig zeggen van den dokter —
„In de eerste tijd geen studie.
Het was: hij kon niet studeeren. Hetzelfde, wat zijn vader had
doen falen, zette hem een rem. 't Was in anderen vorm, maar
't was toch hetzelfde. Hun hersenen , die niet geschikt waren voor
zwaren geestesarbeid. Hij volbracht, gedeeltelijk, wat zijn vader
niet had kunnen volbrengen, maar één oogenblik slechts.
Zij konden niet, geen van beiden. Hij had 't verder gebracht,
maar ten koste van zijn gezondheid.
Zij hadden zich verzet tegen hun natuur, zij hadden gestreden
en gezwoegd en niet ontmoedigd willen worden. Zij hadden gedacht
hun aard en aanleg te kunnen dwingen, te kunnen verwringen,
te kunnen overwinnen door een onverzettelijken wil .... maar dat....
dat hij niet wist te noemen, maar dat hij voelde, als de kern
van zijn ziel en lichaam, Dat had hen laten zwoegen en ploeteren
een poos, belachelijk klein in hun eerlijk pogen tegenover Het
Onverwinlijke — en toen zij dachten er te zijn, het te hebben
gedood in zich, toen stond het op, en wreekte zich en vernietigde
heel de vrucht van al dien arbeid.
Goèd goèd! als dat dan zoo moèst, als hij dan nooit verder
kon komen, in godsnaam! ! Maar zou nu ook de oude man die
smart moeten lijden buiten zijn schuld. Was dat dan het loon
voor zoo'n héél leven van enkel liefde en arbeid? !
Dat zou niet! Zoolang hij het verhinderen kon, tot zóó lang
zou hij volhouden. Dat moest! En wat er dan later gebeurde ... .
En hij hield vol; hij dwong zichzelven met de uiterste krachtsinspanning tot voortstudeeren, maar er kwam iets anders zijn getob
nog verzwaren, iets van minder belang, maar dat hem ondragelijk
irriteerde: zijn orde op school leed eronder. Gedeeltelijk doordat
hij uiterst slecht les gaf , te machteloos om zich te prepareeren
den avond te voren, gedeeltelijk door zijn herhaalde aanvallen in
de klassen. Als hij stond voelde hij dat de jongens op hem letten,
—"
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dat ze erop verdacht waren, 't nu alle kenden van hem, en dat
ze 't gretig afwachtten, teleurgesteld als 't niet gebeurde in hun
uur, dol in 't wreede genot van jeugd, „dat ie weer zoo gek zou
doen, ineens ophouden en staan als 'n zoutpilaar, net of ie sliep —"
En dat weten prikkelde hem. In die dagen overgevoelig, wondde
hem de wreede nieuwsgierigheid in die gretige jonge gezichten,
die niet begrepen — en geen medelijden kenden.
Op een dag kwam het tot een uitbarsting.
Hij kreeg een aanval in de hoogste klas, erger dan ooit te
voren, en toen hij eindelijk weer bijkwam, zich als geslagen oprichtte van den stoel, waarop hij was neergezakt, en begon te
spreken, haperend, onduidelijk, met moeielijke tong, zag hij dat
een groote jongen midden in de klas hem zat uit te lachen en
na te doen.
En plotseling, over zijn ellende heen, die hem zoo ondragelijk
in stilte deed lijden, waarvan niemand een flauw begrip had —
vloog in hem op een ziedende drift, en blind, zichzelf niet meer
meester, liep hij op den jongen toe, en sleurde hem met één ruk
overeind. Het was zoo onverwacht, zóó verrassend, dat alles
doodstil werd; en de jongen zelf, verbluft, verweerde zich niet,
bleef één oogenblik als verlamd van schrik, onder dien ijzeren
greep, die hem schudde, waarin hij woede voelde — — —
Even stond Geert stil — toen opnieuw sleurde hij den jongen
mee, waarvan hij in zijn waanzinnige drift het gewicht niet voelde,
en smeet hem de deur uit, de gang in.
In de klas zaten de anderen geschrikt stil, bang voor zijn drift,
die nog was in zijn wit gezicht, in zijn dolle oogen.
Met sidderende koude handen, zocht Geert tusschen zijn papieren,
zijn knieën knikten, op zijn voorhoofd stond het zweet in dikke
druppels — — — maar langzaam bedwong hij zich, gaf les — —
Toen hij thuis was, alleen, kreeg hij het terug; kreeg hij 't
voor 't eerst langer en heviger dan ooit, twee keer vlak achter elkaar.

Den volgenden dag, toen Brenner bij hem was — overviel hem
plotseling de begeerte er ééns met een ander over te spreken.
„Heb jij dat ook wel eens, zoo'n gevoel in je kop — —" begon
hij onhandig.
„Wat voor gevoel ?"
„Ja — of je — of alles wegloopt uit je hersenen — of je —ja —"
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Brenner floot.
„Je bent overspannen kerel — stel 't uit, doe 't niet nou ...."
„Als ik 't nou niet doe, kan ik 't later zeker niet doen."
Brenner keek hem scherp aan.
„Voel je je zóó 1 Wat zegt je vader daarvan ?"
„Die weet 't niet."
„Dan wordt 't toch tijd om 't 'm eens aan zijn verstand te
brengen!" zei Brenner geërgerd. — —
Maar Geert schudde nee, zei niets meer.... hij kon er toch
niet over praten met een ander die 't niet begreep....
Zaterdag ging hij naar huis. Hij vond 't een marteling, maar
hier alleen zitten met zijn gedachten, zijn vrees, dat was nog erger.
Nog erger.... Hij dacht: waar was zijn vreugde gebleven,
waarmee hij vroeger altijd naar huis ging.... 't kon hem niet
meer schelen. Niets kon hem schelen — hij verlangde naar niets
dan naar rust.
God, waarom kon je toch zóó worden? Waren alle zieke menschen
zoo ongelukkig? Nee — die ziekte-zèlf dat was niet het erge! Het
was, dat het op zoo'n tijdstip kwam, dat het je carrière brak....
En altijd weer met 'n herleven van zijn energie, viel hij terug
op het eenige:
Volhouden, volhouden ...
Toen Geert met den trein aankwam, stond de oude Rant op
het perron. Een oogenblik dacht hij, dat zijn oogen hem bedrogen
,,Vader? !" .... Verwonderd stapte hij uit, — hij wist zèlf niet,
hoe moe en slap in zijn bewegingen, — en toen hij stond was
Rant al bij hem.
„Is u daar vader ?"
Rant greep zijn hand en keek hem scherp aan.
„Scheelt je wat ?" vroeg hij.
„Een beetje moe."
„Anders niet ?"
Nu merkte Geert het gretige vragen in zijn vaders stem.
„Nee —" zei hij, vaag ongerust-verwonderd.
„ Nee — anders niet."
Rant zei niets meer. Geert vroeg ook niets. Stil liepen ze samen
den donkeren weg af.
Eindelijk, toen ze dicht bij huis waren, zei Rant:
—
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„Je vraagt niet, hoe ik er zoo toe kwam, om je af te halen."
„Nee — hoe kwam dat dan ?"
„Dat komt — ik heb gisteren — daar moet je me niet om
uitlachen — ik heb gisternacht gedroomd — dat je ziek was."
Geert stond stil met 'n schok.
De oude man greep hem hard bij zijn arm.
„Waarom schrik je? Wat is er ?"
Een oogenblik zweeg Geert. Het bloed stroomde gonzend naar
zijn hoofd. Wat was dat, wat was dat — dat buiten hèm om den
ouden man waarschuwde voor het onheil dat dreigde.
„Nee," zei hij met moeite, zijn stem tot vastheid dwingend —
„Nee — ik ben goed — ik ben — best — ik ben alleen maar
wat moe — —"
Hij voelde van terzij de oogen van zijn vader hem vorschendscherp aanzien — toen hoorde hij weer zijn stem:
„Ik ben er van in de war..., ik droomde — jij was nog veel
jonger — en je lag hier ziek te ijlen — en je riep aldoor maar
't zelfde — al maar door: „altijd leeren — ik ben zoo moe van,
dat leeren — — ja!''
En toen ik wakker werd, kón ik maar niet mezelf overtuigen,,
dat 't maar een droom was — gisteren den heelen dag, wou 't
niet uit mijn hoofd — vandaag ook niet — —"
„Maar vader — —"
Hij stokte. Geert voelde de hand op zijn schouder trillen.
„Vader" bracht hij uit met droge keel — „'t is louter onzin.
immers."
Rant liet hem los en duwde het tuinhek open.
„Ja — ja — 't is ook maar een droom en 't
maar ik kon 't maar niet vergeten."

is — onzin —

In de kamer bij de lamp zaten ze nu weer samen.
Voor 't eerst dezen keer vroeg Rant niet of alles nog goed ging..
Dien avond en den volgenden dag had Geert een aanval, toen
hij alleen op zijn kamer was; beneden kon hij zich goed houden.
Maar toen hij heenging voor de laatste maal, werd 't hem
haast te zwaar.
„Als ik nou eens een teleurstelling meebracht — of moest
schrijven." Rant begreep hem. Hij klemde zijn lippen op elkaar
en zag hem diep in de oogen.
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„Dat zou niet het ergste zijn" sprak hij zacht.
Zoo gingen ze van elkaar.

Het werden nu de dagen, voortkruipend naar het examen —
dagen waarin hij elk vrij oogenblik plichtmatig gebogen zat over
zijn boeken — met altijd dat ellendig gevoel over hem dreigend.
Het moèst.
Eiken dag werd hij meer vermoeid, dat zwaar-vermoeide, dat

hem loopen deed als een oude man met krommen' rug en uitzakkende kaak; en hij gaf zijn lessen, steeds slechter, machinaal,
het heele uur dat hij stond voor zijn klas slechts bezield door één
gedachte:

„Nu is 't zoo laat — nu nog zóó lang — nou is 't haast uit."
De laatste dagen van die week had hij herhaaldelijk aanvallen
kort op elkaar.
Toen hield hij op met studeeren. Naar huis schreef hij, dat
hij onmogelijk den tijd er meer af kon nemen om over te komen,
de waarheid was: hij was er niet toe in staat.
Hij deed nu niets meer, kwam niet van zijn kamer af dan om
naar school te gaan.
„ Een week zou hij rusten, hij moest 't er dan maar op wagen
voor zijn eerste gedeelte, hij zou zich sparen voor zijn tweede
gedeelte, als hij werken moest."
En hij lag halve dagen op zijn canapé, met dichte oogen, de
kamer donker, altijd met dat leege gevoel in zijn hersenen dat
hem lijden deed in onzegbaren angst.
Hij had nieuwe medicijnen, die hem iets verdoofden, tenminste
in die week, terwijl hij daar maar stil lag, kwamen de aanvallen
minder dikwijls.
Maar wat hij vroeger nooit gehad had, dat kwam nu, en maakte
de laatste dagen bijna ondragelijk. Dat was: angst voor 't examen,
Angst om te zakken, — „als hij 't daar kreeg, dan kon hij niet,
dan straalde hij ...."
Dit werd een obsessie; vooral 's nachts, als hij lag tusschen
waken en slapen, half droomend, dan zag hij altijd weer zichzelf
zitten, hoorde vragen, en dan, opeens, voelde hij 't aankomen,
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kon hij niet meer denken! En het ging niet weg meer, het bleef,
hij wist niets meer! En de drie proffen vroegen maar door, altijd
maar door — hij zag professor van Rijn met het effen glimlachje
in zijn oostersch gezicht hem maar aanzien, aldoor moest hij naar
dat gezicht kijken, 't wou niet weg, 't maakte, dat hij niet tot
zichzelf kon komen .... Dan eindelijk vloog hij overeind, zich
ontworstelend aan dien droom, die altijd terugkeerde, hem zelfs
vervolgde bij dag, zoodra hij maar even indutte .... en dan lag
hij weer klaar wakker, uitgeput, in zichzelf vloekend, dat er nag
een dag en nacht zoo moesten voorbijgaan.,..
Tot hij eindelijk de laatste avonden ten einde raad, telkens een
slaapmiddel nam, om te rusten.

Het was de dag van het examen.
Toen hij 's morgens wakker werd, was hij vrij helder en
kalm.
„'t Is maar éen uur," dacht hij, terwijl hij zich langzaam aankleedde, „nou hangt alles af van dit éene uur. Als ik dit doorkom,
het tweede gedeelte, dat's minder, dat kan ik hier doen .... Als
ik nou dat éene uur maar goed blijf.. .
Hij dacht nergens aan, zelfs niet aan 't examen zelf, dat werd
alles op den achtergrond gedrongen, door den angst: goed te
moeten blijven.
Hij ging niet in de tram, uit vrees, dat de beweging hem hinderen
zou — en hij bleef tamelijk goed, tot hij dicht bij de universiteit
kwam, toen deed zijn ziekelijke vrees hem meenen, dat hij de
voorteekenen van een aanval al voelde....
Hij stond stil, leunend tegen een boom, schijnbaar wachtend
om een kar te laten voorbijgaan .... inderdaad trachtend zijn
kalmte te herkrijgen.
Hij voelde het zweet uitbreken op zijn voorhoofd, in zijn hals,
over zijn heele lichaam.
„De eerste de beste kerel van de straat is er beter aan toe dan
ik — God wat 'n ellende — —"
Zoo ging hij naar binnen.
Hier in 't koele gebouw, van den warmen Julidag buiten, viel
een soort rust over hem, van kou om zijn hoofd, die hem weldadig aandeed.
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En terwijl hij zat, de professoren tegenover hem, werd hij
zónderling kalm-onverschillig.
Hij dacht niet meer helder, of hij slagen zou, niet meer aan
zijn kwaal; maar er was een gevoel in hem, of al zijn zenuwen
zich verstrakten, zich spanden, zich concentreerden op dit eene:
Wat hem gevraagd werd —
Het leek hem, of een ander dan hijzelf daar praatte, maar
voortpraatte, — hakkelend, afgebroken soms — maar hij wist 't
toch, ontgleed en ontweek instinctmatig zwakke punten, hield
vast op dat wat hij goed wist — —
En langzaam, terwijl een half uur — drie kwartier haast verstreken was — begon een vreemde opgewondenheid hem te doorgloeien, zonderling licht in zijn zwak hoofd — die hem lachen
deed om een aardigheid van professor Decker — overslaand bijna
in nauwelijks ingehouden uitbundigheid.
Maar daaronder, en terwijl hij die opgewondenheid zelf besefte
als iets onnatuurlijks, dat hij toch niet bij machte was tegen te
gaan, te beteugelen — daaronder sloop dreigend aan een slappe
moeheid, die gluipend begon te ondermijnen die gekke- opwindingom-niets .... moeheid, die was: het oude, het bekende, het
gevreesde, dat zijn geest omvatte, neertrok als in ijzeren banden,
terwijl hij voortsprak nog — al haast wezenloos, dingen over
zei, die hij al gezegd had . . . . . . . . . . . . . .
Toen, terwijl zijn oogen verstrakten, dof werden, als in pijnlijke
spanning uitziende naar een rustpunt — was plotseling Van
Rijn's stem:
„We kunnen het er wel bij laten."
Geert kwam in de gang — daar waren Brenner, Joosten en nog
een paar anderen, die 't wisten, die vroegen hoe 't gegaan was
— van dit, van dat..
En Geert uit die stille zaal in het geroes van hun drukke,
jonge stemmen, gaf dof antwoord, nauwelijks wetend wat ze vroegen,
alleen maar trachtend zich te herinneren, wat hij geweten had en
wat niet ...
Toen werd hij weer binnengeroepen. En staande weer in dat
lichte, wijde, stille om hem, hoorde hij nu van Rijn's kort geaccentueerde stem .... drong tot hem door als een plotselinge
verlichting dat eene ... .
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„Toegelaten tot 't tweede gedeelte," dwong hij met geweld nog
zijn gedachten terug op het onderwerp dat hij kreeg, — dat klaar
moest zijn over een week... .

Brenner ging met hem mee naar zijn kamer; onderweg verzonden
ze even een telegram naar Rant.
Maar in Geert, toen hij eenmaal thuis zat, was niet eens blijdschap
Hij wist dat hij nu blij moest zijn, maar het gevoel-zelf had hij niet.
„Waarom kan ik nooit meer gelukkig zijn om iets — wat is
dat, dat ik niet meer voelen kan.. . ." tobde hij stil — terwijl hij
antwoordde op Brenner's begeerig vragen, hem alles vertelde.
„Zal je vader in zijn schik zijn, Geert," zei Brenner goedhartig.
Geert knikte.
Hij zag het, hoe het zijn zou — zijn vader, die den heelen
middag van zijn klas telkens opkeek, in zenuwachtig verlangen
wachtend op bericht .... hij zag zijn gezicht, als hij het telegram
kreeg.
„Nou nog een week hè ?" zei hij tegen Brenner — „en dan is
't gedaan."
„Ja — dan heb je een gezegende tijd om op je verhaal te komen.
Je promotie — dat heeft zoo geen haast. — En al ben je nou
een beetje beroerd, een week kan je je altijd nog wel overeind
houden."
Geert lachte met strakke oogen.
„Ja — zoo'n week —" herhaalde hij om er maar af te wezen.
„Als je dit achter je rug hebt," — praatte Brenner — „en je
bènt nou eenmaal een boffer — kérel! wat heb je! 1" — schreeuwde
hij plotseling.
Maar Geert, met een dwalend grijpen van zijn handen, sloeg
van zijn stoel tegen hem aan — bleèf liggen, zooals hij viel....
De flauwte duurde niet lang.
Brenner, doodelijk geschrikt, bracht hem naar bed toen hij
weer bij was; bleef onhandig toen nog wat rondscharrelen in de
kamer, niet wetend, wat nou te doen — een dokter, of iemand
roepen, of zoo ...
Eindelijk, toen hij zag, dat Geert even met een rimpel van
ongeduld zijn oogen open en weer toe deed, vroeg hij:
„Wil ik bij je blijven?"
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„Dank je — nee —"
„ Zal ik dan vanavond nog es effen komen oploopen ? "
„Och — nee...
„Wil ik beneden zeggen, dat ze van tijd tot tijd es komen
kijken, of je ook wat noodig hebt ?"
„Nee -- alsjeblieft niet."
„Nou — hou je goed. Tot morgen dan."
a —"
Toen Brenner weg was, nam hij een grootere dosis van het
slaapmiddel — en sliep in.
Over niets dacht hij.

Den volgenden morgen, toen Brenner kwam, zat Geert te
werken.
„Jonges!" zei hij vroolijk — verwonderd, — „ik dacht, dat
je voor mirakel zou liggen, en je zit te hengsten ! "
Geert glimlachte flauwtjes, met dien eigenaardig verstrakten
glimlach van den laatsten tijd.
„Ik heb geschreven aan Tolen, dat ik niet meer op school
terug kan komen vóór de vacantie — Versteeg moet maar een
bewijs van ziekte geven."
„Is hij er al geweest ?"
„Nee — ik heb om 'm gestuurd."
„Zeg maar wat had je nou toch eigenlijk gisteren? Ik schrok
me 'n ongeluk — je ging van je stokkie."
„Ja — wat had ik — —"
„Heb je 't al meer gehad ? "
„ Al zoo lang, maar nooit zoo als gisteren; dat kwam van dat
ik me zoo met geweld bp gehouden had."
„Maar kerel, Geert! loop je daar dan maar al dien tijd mee
door!"
Brenner vroeg niet meer. Hij begon iets te vermoeden: een
altijd vechten tegen een te zwak lichaam van dien stillen gesloten
sympathieken jongen, tot wien hij zich dadelijk had aangetrokken
gevoeld, met wien hij vrienden was geweest gedurende de laatste
jaren studietijd, en die toch altijd zoo stil, vlak naast hem zijn
eigen te zwaren strijd had gestreden.
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„ En hij had er niks van geweten — ja god! maar hoe wist je
zulke dingen ook als ze 't je niet zeiden. Had ie 't maar geweten,
dan had ie 'm zoo graag willen helpen — — nee, daar werd je
nou beroerd van, als je dat bedacht — — en die oude heer daar,
zeker ook 'n dóórdrijver....."
„Nou" — zei hij hardop — „Ik zal je niet ophouden langer,
want ik moet zelf ook voort. — Tot ziens — en doè 'r nou wat an ! "
,,Ja zeker — Saluut —"
Het bewijs van ziekte had Geert gekregen van dr. Versteeg. Hij
ging nu niet meer naar school, hij kwam ook niet op straat; hij
werkte alleen, en als hij niet werkte, lag hij op bed.
Hij werkte ongeloofelijk moeielijk en zwaar en langzaam — maar
hij vorderde; en het onderwerp, dat hij had opgekregen was
naar zijn zin, hij had toevallig hiervan vroeger al bizondere studie
gemaakt.
Hij had niet meer zoo'n hevigen aanval gehad, ook niet zoo
dikwijls, al voelde hij zich ook over 't geheel doorloopend veel
zieker dan te voren, maar 't weten, dat 't niet hinderde, al kréég
hij 't hier op zijn kamer, agiteerde hem minder.
Hij had over zijn examen geschreven aan zijn vader, maar niet,
dat hij niet meer naar school kon gaan.
Rant schreef terug:
„Ik ben innig verheugd — en wacht nu maar met ongeduld
den eind- uitslag — maar ik heb allen moed —"
Geert zuchtte onwillekeurig, toen hij het las. Het was juist dat
onschokbaar groot vertrouwen geweest, dat hem altijd zoo voort
gezweept had.
Vóór de volgende week Donderdag leverde hij zijn werk in.
En weer ging hij er heen. Brenner bracht hem, wou hem niet
alleen laten gaan, en ditmaal was Geert hem dankbaar.
„Als je maar weer eenmaal aan de gang bent" troostte Brenner
nog, zelf angstig door Geerts slecht uitzien, „zal je zien, dat je
wel weer helder bent, net als toen.
„Ik weet niet eens meer wat ik geschreven heb" -- zei Geert
in wanhoop.
Nu zat hij daar weer. — Van • Rijn, voorovergebogen , de
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sarcastische zwarte oogjes op hem gericht, besprak zijn werk,
critiseerde, sprak tegen — —
En Geert , beantwoordde verdedigde zich, niet afdoend, flauwtjes
maar — — wat hij toch zelf overtuigd geschreven had; dat hem
nu niet helder meer was , wat zijn hersenen niet meer konden
bevatten ...
Toen, terwijl hij daar zat, zich vruchteloos inspande — voelde
hij een aanval komen — erger en erger terwijl hij nog praatte — —
tot hij eindelijk zweeg, met een vaag gebaar van niet-meer-

kunnen ... .
Prof. Decker zei iets, wat maar langzaam tot hem doordrong — —
toen eindelijk gaf hij, maar half begrijpend, met onzekere hand
zijn papieren — —
Hij voelde nu, dat beide professoren hem aankeken, vreemd opmerkzaam — —
Weer zei Decker iets — iets dat hem lang toescheen – iets
van promoveeren. Hij zag iets, dat hem toegereikt werd — wit
papier...
En hij bedacht, dat hij nog altijd zat — dat hij op moest staan
nou — dat hij... dat hij ... Hij deed een onbenullige poging
op te staan, zich vastklemmend aan den stoel — —
En toen — terwijl hij nog in even- bewustzijn Van Rijn op zich
zag toeschieten, zich voelde grijpen door een forsche hand —
werd alles zwart ... en hij viel bewusteloos aan tegen Van Rijn,
die hem ophield in zijn armen.

Het duurde lang, eer hij bij kwam. Ze lieten een rijtuig komen,
en Brenner ging mee en bracht hem naar huis.
Onderweg zei hij niets; en eenmaal thuis lag hij, volkomen bij
kennis nu neer, maar volslagen uitgeput, met tóch voor 't eerst
weer een stil-tevreden trek in zijn gezicht.
Brenner had dadelijk om Dr. Versteeg gestuurd — toen zei hij:
„Wil ik even voor je telegrapheeren naar je huis ?"
„Ja — maar niet zeggen, dat ik wat mankeer"...
Versteeg kwam en bleef een heelen tijd. Hij beval: volkomen
rust, niet opstaan, niet praten — niets — —
Tegen Brenner alleen, zei hij: „Hij is totaal uitgeput; zóó, dat
het te bezien staat, of hij ooit nog eenigen geestesarbeid zal mogen
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doen... Maar in ieder geval moet hij eerst lichamelijk aansterken.
Zoodra hij reizen kan, moet hij naar buiten, dan kan er nog wat
van terecht komen."

Brenner bleef bij Geert. Hij had een rustbed opgeslagen in
Geerts zitkamer, en verpleegde hem als een kind.
De aanvallen hadden zich nu, dank zij de uiterste rust, niet
herhaald, wat een bijna onverhoopt gunstig teeken scheen.
Maar Brenner, hoewel Geert het niet wist, schreef dien Donderdag naar den ouden Rant ,.dat zijn zoon ziek was; en zoodra
aangesterkt naar huis moest."
Geert lag meestal zwijgend, van tijd tot tijd even oplachend
om een onhandigheid of uitroep van Brenner. Maar deze kon nooit
uitmaken of Geert zelf begreep, dat hij niet verder studeeren kon
en hij durfde er niet over te beginnen.
Maar Geert wist het; hij had het begrepen uit de halve woorden
van den dokter, het voorzichtig ontwijken van Brenner. En de
smart er over was veel minder, dan hij zich ooit vroeger zou
hebben kunnen denken — — zoo groot, zoo alles overheerschend
was zijn gevoel van machteloosheid.
En in die dagen, terwijl hij daar maar stil lag, dacht hij zich
helder in den toestand in, met iets van de stille berusting der
oude Rants. „Ik heb dingen willen doen, die ik niet kón, strijdig
met mijn aard en aanleg — ik moet beter worden eerst; dat's 't
voornaamste — en dan zien, wat er voor mij nog is, een kalm
baantje ... dat leer je begrijpen — en dat zal vader ook moeten
leeren begrijpen..
„Wanneer zou ik naar huis kunnen ?" vroeg hij eens.
„Nou — andere week misschien."
,.,Ja, ik hoop, dat ik dan alleen reizen kan — ".
Brenner gaf geen antwoord; hij zag wel, daar was geen denken aan.
Den volgenden morgen, 's Zaterdags, toen Brenner even het por
overliep, bonsde hij bijna aan tegen iemand, die de trap opkwam.-tal
„Dokter," zei hij, niet dadelijk onderscheidend in het donkere
portaal — „0 nee — pardon — "
Het was de dokter niet. Het was een forsche, oude man — en
opeens begreèp Brenner het. Iets in zijn manieren, in zijn oogopslag deed hem aan Geert denken.
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„Mijn naam is Rant -- ik kom mijn zoon bezoeken — is u —?"
„Brenner — dat's goed dat u komt ," zei Brenner hartelijk. —
„U moet hem maar mee naar huis nemen. Ik ben zoo lang bij,
hem — —".
De oude Rant knikte ernstig.
„Ik ken u door mijn zoon. . . ." Hij zweeg en staarde stil Brenner
aan; eindelijk zei hij alsof 't hem oneindig veel moeite kostte die
vraag te doen:
Is hij.... wat is er met hem gebeurd, dat hij niet zelf schreef?"
„Hij heeft een flauwte gehad na zijn examen — en is nou zwak,
dat is alles. En hij moet rust hebben."
Hij zag op in 't oude gezicht waarin diep een smartlijn zich
groefde om den mond.
Maar zeggen deed hij niets.
Brenner opende de deur.
„Kijk — hij is vandaag es op —" zei hij, half-trotsch op zijn

patient.
Geert was op. Hij zat, half liggend op de canapé. Hij keek
niet op, denkend dat het Brenner was.
Rant liep ongeduldig-snel naar hem toe, greep de beide tengere
handen van zijn zoon.
„Vader! u?"
„ Ik."
„Was u zoo benieuwd om te hooren van alles? Ja — ik heb
geboft hoor. Dat 's nou achter den rug — hoe vondt u 't toen
u 't telegram kreeg? Wel gedacht hè ?"
Rant keek stil zijn zoon aan. Hij hoorde 't gejaagde, nerveuse
afrabbelen der woorden, zag de koortsachtige kleur in zijn wit
gezicht, toen hij binnenkwam — en hij dacht met een bitter, bijna
smadelijk herdenken:
Hoe ontzaggelijk groot zijn vreugde geweest was, toen hij dat
telegram kreeg — onvermengd, zonder eenig vermoeden van onheil.
Toen had hij tot zichzelf gezegd: „ Nu zin we er."
„Ja " — zei hij moeielijk — „ik was erg gelukkig — erg gelukkig.»
Beiden zwegen.
Eindelijk zei Rant:
„Ik wou je meenemen Geert."
„Ja — dat is goed."
„Zoo gauw mogelijk."
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„0ja—"
Maar later op den dag, zag Rant pas hoe zwak Geert was.
Brenner vertelde hem, toen ze alleen waren en Geert sliep, hoe
alles gegaan was, dat hij 't al lang had —
„Al lang?"
— maanden al —"
Brenner eerst half geërgerd, zag medelijdend nu, één oogenblik
een ontzaggelijke smart trekken over het stroeve gezicht: toen
werd het weer strak — maar hij wist niet, hoe diep het zelfverwijt invrat in die sterke ziel.
„Ik was gewaarschuwd — en nog heb ik 't niet ingezien — nbg
heb ik 'm voortgejaagd — —"
Dien middag, zonder er tegen Geert van te spreken ging hij
naar den dokter, verzocht hem zonder omwegen alles te zeggen.
„ Ik heb niets dan hèm — hij moèt beter worden —" zei hij.
De dokter, radend onder dat kalme stugge uiterlijk, een wereld
van stom geleden smart, zei hem de waarheid:
,,De eerste maanden absolute rust — elke aandoening vermijden,
en zwaar voeden — en dan ja, geen hoofdwerk, promoveeren,
daar was geen denken nog aan — en een leven van studie, dat
behoorde voor hem feitelijk tot de onmogelijkheden, daartegen
waren zijn hersenen niet bestand. Later eens een kalme betrekking,
dat ging — geen les geven ook, dat enerveerde hem veel te veel.
Hij kan nu nog door 'n uiterst kalm leven veel redden ...."
Rant hoorde het aan; elk van zijn woorden vernietigde iets van
zijn jarenlange hoop en illusie —
Eindelijk zei hij:
„Toen mijn zoon voor 't eerst bij u kwam — was hij toen al erg?"
„Toen heb ik hem al gezegd rust te nemen —"
Rant zweeg een poos; en weer zei hij moeilijk:
„Wat zei hij, toen u 'm dat aanraadde ?"
De dokter keek een oogenblik naar die smartfiguur, zoo tragisch
in zijn ouderwetsche jas, met den intelligenten kop, waarin onmetelijk veel verdriet als versteend lag. En zacht, medelijdend zei hij:
„Hij zei, dat 't niet ging op 't oogenblik."
Rant antwoordde niet. Met bevende hand streek hij door zijn
dik grijs haar — toen stond hij op.
„Ik dank u dokter."
„ Adieu meneer Rant, ik kom morgen bij uw zoon."
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Veertien dagen later eerst nam Rant zijn zoon mee naar huis.. .
als een wrak — en toch voelden beiden een tevredenheid, dat hij
nou thuis zou zijn, in 't oude, lieve huis, met den heerlijken tuin....

En dien avond voor 't eerst zaten ze als vroeger.
Toen zei Geert:
„Vader — zèg eens — is u nou niet blij? 't Begint nou tot
mij langzamerhand door te dringen."
De oude Rant gaf geen antwoord, zijn arm steunend op de tafel;
zat hij ouder, starende, de krachtige, grijze kop gebogen.
„Vader — nu zijn we d'r toch!"
Rants hoofd zonk neer op zijn arm — en met zijn gezicht
tegen de mouw van zijn oude schooljas, snikte hij het uit —
hartstochtelijk — heftig als een jongen ...
Geert ontstelde.
„Maar — God vader, doe dat niet — wat is er dan toch ?"
Toen hief Rant het hoofd op en zag hem aan.
„Wat er is — wat er is — dat jij — dat jij ziek bent! bp ben
je — een wrak heb je je gemaakt, daar met die studie — op die
school waar je niet voor deugt — wat je niet kan —"
Even zat hij stil, toen zei hij dof, een brief uit zijn zak
frommelend:
„Hier — dit is gekomen, terwijl ik bij jou was, lees maar.. . ."
Loom — verwonderd nam Geert het couvert — niet vermoedend —
dàn met onrustige hardklopping lezend toch — — „van Broes
en Co. — Broes, dat was een oude vriend van zijn vader — —
zij hadden een fabriek van meetwerktuigen. En zij vroegen of hij
de betrekking wou aannemen als deskundige op hun fabriek — —
die plaats kwam open met Februari.. .
Hij bleef er op staren, dit was heel iets anders, dan hij zich
altijd had voorgesteld — maar dat andere, dat kan hij immers niet,
dat wist hij nou .... en helderder bewust kwamen terug in hem de
gedachten die in zijn ziekte zich in hem hadden vastgegrepen:
Wat tobde je eigenlijk om te willen, wat je niet kan — als je
maar gezond was, kon je dan geen gelukkig mensch zijn, al was
't met wat minder positie. Al kwam je dan niet verder, dat allemaal was toch niet het voornaamste in 't leven. Dat zag je ineens
zoo duidelijk in, als je hier was, met dien vrede om je, op
een avond als nu.
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„Ik doè dit vader —" zei hij zacht beslist — „En 't is pas
met Februari — —"
Rant knikte, met een mat, vreugdeloos glimlachje keek hij naar
zijn zoon, en op eens barsstte hij uit, zijn vuisten slaand op de
stoelleuningen —
„ Dat ik je niet flink en gezond meer heb — dàt is dan nou 't eind
van al ons werken. Een gèk ben ik geweest — en een egoïst ...."
Hij zat, gebogen, de handen gewrongen in elkaar —
Geert sprak niet.
Hij staarde naar buiten in den vredigen tuin — en weer — als
op dien dag, toen voor 't eerst het begrip van zijn kwaal helder
in hem was gekomen dacht hij:
„Egoïst — gek — nee — maar vruchteloos — ik even goed
tot staan gebracht als hij — ik iets verder, maar ten koste van
mijn gezondheid."

Het donker viel snel nu.
Uit den tuin kwamen de home geuren van zomer door 't open
raam naar binnen; alleen een zacht ritselen van den wind was in
de hoogste booroen — soms de snelle wiekslag van een zwaluw. —
En alles daarbuiten zei van jong, bloeiend leven.
Rant zat — en luisterde naar al die stille geluiden, die avond
aan avond hier tot hem waren gekomen — die er nu ook waren
— onveranderd.
Hij boog zich voorover naar zijn zoon, wiens gezicht was als
een lichte plek tegen den donkeren stoelrug ...
Geert was ingeslapen.
Rant stond op, lang kéek hij naar het teere, uitgeputte gezicht
toen eindelijk langzaam wendde hij het hoofd om, staarde in de
donkeren tuin , een machteloos verzet in zijn oud gezicht.
„Ik kan niet bidden ," dreigde hij bijna, met op elkaar geklemde
tanden — „want ik geloof niet — maar ik zal er om vèchten —
uur voor uur — dag voor dag, om zin gezondheid terug te
krijgen. — Ik ben toch een man! Ik laat niet, 't eenige — wat
ik lief heb te gronde gaan — dat zal niet gebeuren —"
.
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Geert bewoog zich.
Vaag, zich niet dadelijk herinnerend, zagen zijn
zijn vader.
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Rant boog zich over hem; vatte zijn handen, die moe lagen
op de stoelleuning.
„Je moet beter worden" — zei hij — zijn stem beefde.
Geert zag hem aan en zijn oogen werden zacht bij het zien
van het wanhopig verzet in 't gezicht van den ouden man.
Langzaam zei hij: „Vader — daarnet heb ik gedacht: hoe goed
kan je leven toch zijn, als je het niet zelf moedwillig verwringt,
ik geloof nou, dat ieder mensch zijn leven zich maar bewegen
kan binnen bepaalde grenzen: en als je die met geweld overschrijdt,
dan wreekt zich dat, voor ons zijn die grenzen misschien niet
zoo heel wijd.... dan kan je daarom toch wel gelukkig zijn —
als je maar verstandig genoeg bent, om je bijtijds er binnen terug
te trekken ...."
Rant keek voor zich. — „Je moest nou naar bed gaan Geert,"
zei hij alleen.
Geert stond gedwee op.
Met moeite onderscheidde hij de wijzers op de pendule.
„Negen uur — kinderbedtijd!" En opeens lachte hij nerveus
vroolijk op, in 't veilig gevoel van thuis te zijn — en dat alles
nou nog wel in orde zou komen — rust tot Februari.... dan zou
hij beter zijn .... een blij besef voor zóó lang van alles af te
zijn, brekend door zijn borne zwakte.
Rant lachte niet.
Hij zat daar in de oude kamer, waar hij al die jaren gezeten
had en al zijn plannen en illusies voor Geert had uitgedacht —
hij zat daar en luisterde naar de voetstappen van zijn zoon, die
langzaam moe sleepten heen en weer. Hij hoorde Geerts woorden
na, die hij voelde als waarheid ...
Dien nacht streed hij met zichzelf den laatsten grooten strijd
van zijn heftige, sterke ziel:
Te kunnen berusten

IV

....

te moeten berusten.

3

TWEE SONNETTEN
DOOR

To NAEFF.

Bewondering.
Zon van bewóndring verwarm mij! 0, kom!
Dring in mijn ziel uwe gloedgouden stralen,
Dat van mijn lippen stroomt goudene tale
Van rein verrukken, van wondren rijkdom!
Jaag door mijn aadren als bruischwijn in kralen,
Springgoud, een wilde, heet -hitsende drom,
Dat er mijn leden van tintlen, en om
Mij 't heele leven in feestlicht gaat pralen!

Tot ik van liefde leer bidden en danken,
De adem mij stokt in het jubel-verklanken,
Tot van bewondring mijn monde wordt stom.
En ik daar spraakloos, kleinmoedig, vol beven,
Glansoogend sta, met mijn handen geheven ... .
Zon van bewóndring verwarm mij! 0, kom!

TWEE SONNETTEN.

Aan de Muze.
Ik denk me u niet in 't lente-wit gewaad,
Als een geliefde, jong, en blond van haren,
Met in uw hand den krans van lauwerblaren,
En tooverstaf, die mensch tot Godheid slaat.
Maar 'k denk me u als een m o ede r. Vol meewaren
En stille goedheid is uw mild gelaat,
Ik voel uw rust wanneer gij naast mij staat,
Uw kalme handen zacht om mij gebaren.
O moeder kom! Ik heb om u geléden ! ... .
Duld mij, deemoedig, u te voet gegleden,
Mijn gloeiend hoofd in uwen koelen schoot.
En fluister, teeder naar mij neer gebogen,
Uw oogen liefde-lichtend in mijn oogen:
„Gij zult mij dienen, kind, tot in den dood."
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Een Mysterie-Spel van de Vijf Zonden
DOOR

LouIs COUPERUS.

EERSTE TAFEREEL.

DE PELGRIM.
I.
Het Cypressen-bosch: de zwarte kegels vegen met de bossen
van hun bladerkruinen kreunende langs een lagen hemel, waar,
op een huilenden wind, wolken na wolken aandringen uit het Westen
naar het Oosten toe.
Die boomen rijzen met schimmen als reuzen, wondergroot, en
de heen en weér gezwiepte looverpluimen zijn als donkere helmveéren van tragische helden, door tooverij veronbewegelijkt op.

een duistere plaats.
De kermende boomen bewegen zich verder weinig; alleen de
opperste wuiving waait altijd heen en weer.
Een weg windt zich heuvelachtig naar een zeer verheven hoogvlakte, aan welker rotsrand de uiterste cypressenvederbossen vegen.
De wind giert vrij over de vlakte en over de vele verdere
nachtvale valleien, die golven naar eerst onduidelijk verschiet,
dat voor geduldig staren feller gloeien gaat:
Horizon -lange kim, waarlangs de Stad zich teerzwart kartelt
met ronde bastions en trechterende torens tegen een eigene scharlakene uitstraling van licht: afgloor uit hoogoven en gloeihaard.
Vensters vonkelen bloedrood als robijnen met vurige facetten.
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II.
De wolkendrang aan den hemel neemt op een heviger en heftiger
vaart grillige vormen aan: uit de scheurende wolken steekstooten
reuzegroote vuisten, ontzaglijk, en zwieren bliksems uit; de vuisten
schijnen de grillige vormen in woede te kneden, en plotseling
teekent zich in de verijlende nacht de Heksenjacht boven het
cypressenwoud, jagende toe naar Dis.
De hellelucht is vol van een jachtende menigte, als een onmetelijk, voortijlend leger. Een zee van geluid golft op en stroomt
meê: de orkaan brult gierende uit, een sto rtvloed giet neér; de
donder rolt als op raderen....
Weêrlichtsnel trekken drie nijdige draken de kar door de lucht,
waarop GOG-en-MAGOG verrijzen, als reuzen met razende oogen,
en terwijl elk in éen vuist de drakeleidsels vat, pogen zij ieder,
met de andere, elkander van de kar te stooten in den afgrond.
De draken zwieren hen voort, dwars door de huilende Heksenjacht, die angstig dringt op elkaar: het zijn oude heksen, het zijn
jonge heksen: zij zitten ontvleeschd of blank mollig, met waaiende
haren allen, op bezems en poken; zij zitten in vaatwerk met
lange stelen, in gevleugelde tobben; zij berijden door de lucht
biggen en evers, die snorken en brullen en het geluid is ontzettend en vult heel den nacht boven het radeloos zwiepend
cypressenbosch.
Dan verijlen de vormen weér en het zijn maar jagende wolken,
maar de wind blijft gieren, de regen storten, en een smartelijke
klaging gaat heen door de boomen, als de eigen ziel, die zoekt ...
III.
Bel, een duivelskind, een satertje, vief en klein, in lakroodenge hozen, verschijnt; hij leidt HILARION voort, die komt als
een jonge, blonde pelgrim, asketiesch mager in versleten pij, ziek
en strompelend over het rotspad, dat tusschen de cypressen
slingert. De storm drijft hen in den rug en blaast hen den berg
af, in de vallei: teerzwarte duisternis wappert om hen rond, als
een reusachtig bezield en woedend wezen.
,
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IV.
HILARION.
BEL.

Mijn kind, zijn wij nog ver?
Neen Heer, nog honderd
Mijlen misschien;
hoor, hoe de hemel dondert!
En Dis ligt voor u.
Zie 'k de Stad als vuur?
Neen, meer als rosse smook in 't donker uur:
't Is 'n mooi gezicht .... Wat weer! 't Regent rivieren,
Die de Englen gieten, en de Aartsenglen gieren:
Boos tuig!
Zie 'k heksen jagen....?
Ja. ai, 't zwerk
Splijt dp .... dan zie je 't paradijs ....: een kerk:
De cherubijntjes zingen er hozanna;
Ze zijn altijd heel zoet en eten manna;
Ik heb dat nooit geproefd .... Wil u soms schuilen?
'k Weet wel een hollen boom..., daar wonen uilen:
't Zijn lieve vogels, Heer....
Ik ben niet bang,
Maar wel heèl moé mijn weg was eindloos lang
U komt van ver?
Ik ben een pelgrim , arm:
Deez' pij houdt mij ter nauw de leden warm!
Heb medelij met mij, o kleine gids!
Ik kan zoo gauw niet voort: de orkaan snerpt bits
Mij in 't gelaat en hij beneemt mij de' adem!
En toch.... de nacht is sulferzwoel van wadem!
Ben jij niet moé, mijn Bel, gids, kleine vent?
Neen, Heer, storm en orkaan zijn 't element,
Dat mij bekoort: 'k zwier met de vlaag, gehurkt
Op 'n dikke big, die 'k men bij d'r oor: ze snurkt
Van pret, als 'k haar door donkre donderluchten,
Door stormgeraas en huilende geruchten,
Naar Sabbath spoor ....
Sabbath, o heilge Nacht!
U wordt daar zeker ook van nacht verwacht,
Niet waar, heer pelgrim? Wat zult u berijden:
Een big? Een zeug? Een ever? Of een pook?
Op 'n pook kom je er waarachtig dikwijls ook!
—

HILARION.
BEL.

HILARION.
BEL.

HILARION.

. . .

:

BEL.

HILARION.

BEL.

IILARION.
BEL.

—
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Deez' nacht is Sabbath! Maar Sabbath is ver,
En Dis is ver.... Ik zie! Purperen ster
Bij ster ontvonkt aan Dis' donkere tinnen!
0, heilge stad, mag ik u eindlijk winnen!
Heilige stad, èindelijk nader ik
Al heiligheid, Sabbath en stad! Ik blik
Heel die scharlaken zaligheid met graagte
Te moet.... Langs der valleien donkre laagte
Glijdt mijn verlangen, Satan, naar u toe!
Satan! Uw zoon is zijn ballingschap moé !
Dis! Dis! Ik ben uw pelgrim ! Bei mijn armen
Steek ik u tegen! Dis, o heb erbarmen!
Voort, kleine gids, voort!

Heer, 't gaat wel wat traag!
U sleept zich voort: ik zie daar een stormvlaag,
Een kleine: wacht, die wenk ik even hier:
Orkaantje! Hei! Hoor! Hier! Orkaantje, tier
Eens niet zoo gauw voorbij! Orkaantje, hoor dan:
Neem ons eens beiden op je rug en voort dan
Naar Dis! Een moede pelgrim is deez' heer!
Zoo.... Hop! Nu heer Hilarion, ijlen wij
Snel met den wind alle heksen voorbij!
Dag tantes! 't Ga je wel! Hei, zeg, wat botsen
Jullie je bezems!
HEKSEN. Hu!
BEL.

Pas op die rotsen!

BEL.
HEKSEN.

Hu, hu, naar de Ebben Poort!
De lucht is vol

HILARION.

Van blijde menigte!
Hei, oude kol!
HEKSEN. Naar de Ebben Poort ! ! Hu hu! Naar de Ebben Poort,
Waar, tweelingheilvlam, de toortstoren gloort!
BEL.0
Heer, de heksen drijven ons in 't nauw:
Wij kunnen nauwlijks voort....
HEKSEN.
Gauw, gauw! Gauw, gauw!
HILARION. Bén drang doorzwiert den nacht, naar Dis en naar
Heilige Sabbath, die daagt bloedrood waar
Hels bergen kartelen de gletscherkammen !
0, Sabbathgangsters, 'k voel als gij mij vlammen
Van heet verlangen! Dis, ik nader!
BEL.
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Dis!
Eindlijk is u de overwinning gewis!
Hu! Voort!
Heer pelgrim nog éen ademtocht!
En gij bereikt wat ge deez' dag lang zocht....
V.

HEKSEN.Hu!

Voort!
Naar de Ebbene Poort,
Waar ter zijde de vlammende toortstoren gloort,
Als een dubble flambouw,
Tweelingheilvlam in nachtlijke wereldrouw!

Voort, voort!
De weerld is vermoord!
Wat 'k beminde heeft Michael in bloed gesmoord!
'k Heb gehuild en geklaagd,
Tot nu, dat mij 't Eindlijke Heil herdaagt!

Dis, Dis!
Eindelijk is,
Machtge, de overwinning aan U gewis!
Triumfeer, heerlijke Hel!
Over heel de heirmacht van Michael!
• •s
Satan!!
Laat dan
Trekken ieder scharlaken gewaad aan!!
Want deez' nacht wordt gevierd
Het gloeiende feest in de Sabbath, die giert!
s

Hei, hu!
Voort nu!
Stormvlaag is mijn luchtklepper vlug maar schuw!
Naar Dis, hu! stort
Stormend der Hel amazonen cohort!!
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VI.
De Heksenjacht strijkt neér over Dis, wier tinnen en transen
gloeien van de vurige lichten; zij dalen neer, de heksen, als een
dichte zwerm donkere vogels, op pleinen, terrassen en daken;
overal in den ros gloeienden nacht is menigte van schimmen, die
joelen en juichen dooréén. Het onweér rolt over de stad en de
schimmen weten niet of het donder is, of de kar der beide reuzen,
Gog-en-Magog, die over de lucht wentelt in de richting van het
paleis van Satan. Het rijst op, als een droom van tot stalactiet
versteende vlammen, als waren de zuilen vlammen geweest en
versteend tot een purperen architectuur. Het schemert door donkere
parken heen, ontzagwekkend beangstigend, onwaarschijnlijk groot.
Over een groot plein, omzoomd door paleizen, die schitteren van
feestverlichting, dringt de menigte der schimmen van Dis en der
neergestreken heksen in een razernij van beginnende zindronkenschap. Demonen dansen, maar zoo dicht is de menigte, dat zij
niet dan op hun klauwvoeten huppelen in het rond. Aan de verlichte
paleisramen, in rood licht, verschijnen lachende vrouwen en lokken
met haar verblindende naaktheid. Als een roode walm zweeft over
de stad, en door die walm, nog immer en immer, dalen heksen,
de laatste der Jacht, in de stad: zij fladderen op vampyrs ne@r,
of in gewiekte emmers dalen zij; zij sporen met den hiel hare bezems;
eene daalt er in een gieter, die vuur giet. Over de kroonlijst der
paleizen zwermen kleine duivelskinderen en ontsteken in de bronzen
urnen pikvlammen.
VII.
VROUWEN. — Sabbath! Sabbath! Sabbath!

— Sabbath!
— Sabbath!
MENIGTE.
BEL. (in de menigte op het plein met Zeb en Bub, tusschen andere
duivelskinderen, die dansen.)
— Zeg jongens, 'k ril van angst — zeg, zie je dat!!
— Wat Bel?
ZES.
— Zie je dien grooten kerel daar?
BEL.
Hij is heel lang en mager met blond haar....
HEKSEN.
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Hij kwam meé met de Jacht ...
Hij kwam met MIJ!
'k Ontmoett' hem in het Bosch
onder zijn pij
Rild' hij van kol en vroeg den weg naar Dis..
Ik leidd' hem voort .... kijk, Zeb, Bub, broertjes, is
't Niet of hij groeit in prinsemajesteit!
Broertjes, 'k ben bang..,. Wien heb ik voortgeleid,
Uit 't donker Bosch, langs 't steil Cypressenpad
—

—

—

.

!

VROUWEN.

—

HESSEN.

Sabbath!
—

MENIGTE.

Sabbath!
—

Sabbath!

ZEB.
BUB.

VROUWEN.
HEKSEN.
MENIGTE.

—

Sabbath!

Sabbath!
Bel! Wees niet bang! Sabbath! Van nacht is feest!
Van nacht zal feest zijn als nooit is geweest!
Feest door de luchten, feest over de bergen,
Feest voor de reuzen, feest voor ons, de dwergen!
Wij zullen zien vorst Satan en vorstin
Imperia: van de purpren vlammetin
Neemt zij haar vlucht op een vuurblauwen draak!
Vooruit Bel, meé; wij zullen op éen staak
Te zamen gladjes toe naar Sabbath glijden!
Wij zullen g'zellig met ons drietjes rijden!
Hier heb 'k mijn stok! Hoff vast Zebs staartj', ik hotl
Je vast aan jou staart: *jij in 't midden: nou
De lucht in, dp, op, hap! Sabbath! Sabbath....!
Sabbath! Sabbath! Sabbath!
Sabbath!
Sabbath!
—

—

—

—

VIII.
De drie duiveltjes, op éen staak gezeten, verheffen de lucht in
te midden van het op en neêrzwermen der heksen en Sabbathpelgrims. De lucht boven de stad is bijna zoo vol als hare pleinen
en straten en het is als een zwarte wolk, altijd bewegelijk, dwars
door den rossen wademgloor. Voor de open vensters der paleizen
verdringen zich de schimmen: zij springen op elkanders schouders
zij hangen als trossen van de balkons, en in de zalen, wier zuilen
zijn als versteende vlammen, warrelt de orgie. Plotseling stormt een

IMPERIA. 43

gerucht door de stad, stormt éene beweging toe naar het Duivelsche
Paleis; het is of de parken verijlen van toortsgloed: een drievoudig boograam, groot als de gevel van een kathedraal, opent
zich plotseling, en éen kreet schreeuwt uit de stad:
— IMPERIA 1 —
De schimmen storten door de parken toe op het Paleis, waar
het boograam is als eén lichtgloed , vreemd. In dien lichtgloed ,
duidelijk zichtbaar, teekent zich plots de vorstin, Satans dochter,
te midden van een drom van vrouwen, maar zij is zoo verblindend,
dat men haar slechts ziet. Zij is groot en angstverwekkend schoon:
zij staat en staart zwijgend op de brullende en juichende menigte:
hare oogen, donker kobalt, zijn als van een verlangend kind, en vol
smartelijke treurigheid, maar haar mond is als eene wreede wulpschheid van gloeienden zoen, scharlaken in haar verblindend blank gelaat.
Zij is ten deele naakt: verblindend flitst hare naaktheid uit tusschen
een opengespleten priesteresse -kazuifel, die haar voor de voeten
hangt en van den rug sleept met twee repen van zwaar gouden juweelborduursel, dat twee vlammespuwende draken uitbeeldt.
Uit een drakekroon vallen hare twaalf rosgouden vlechten neer tot
den grond, met juweelsnoer doorwonden en tusschen hare onnoembare edelgesteenten, die groot zijn als zonnen en schitterend als
sterren, schijnt zij, zoo stil en staande roerloos, niet levend, maar
een heerlijk idool, dat de Duivel den volke van Dis vertoont. Men
ziet haar heel zelden, want de schimmen, — een menigte van
millioenen, — dringen en duwen en joelen en juichen en schreeuwen
en schateren hokkend, en strekken begeerige klauwen uit — omdat
zij haar zien, Imperia zien. Zieldoorsnijdende en valsch van krijschende
tonen is het gejuich, is het geschreeuw, is heel het heete verlangen
der schimmen, maar Imperia verroert zich niet. Zij schittert alleen
en staart, met hare groote oogen van donker kobalt. Langzamerhand teekenen zich achter haar vrouwegestalten duidelijker:
het zijn Semiramis en Cleopatra, die achter haar de sleep van
haar kazuifel beuren, maar het zijn Agrippina, Messalina en
Poppeia, die geknield voor hare voeten liggen en brandend geurwerk voor haar beuren op schalen. Tusschen de vijf vorstinnen,
die haar bedienen, blijft Imperia roerloos: tot plotseling een klapwiekend geruisch de lucht en purperen gloorwadem verscheurt, tot
plotseling schreeuwende en schaterende de schimmen uitschetteren
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als met ontstemde trompetten, — tot plotseling door de lucht,
snuivend en vlammespuwend, Astaroth den Draak geleidt aan zes
strengen en het Beest neer doet dalen op het terras voor het opene
boograam. Het Gebeeste kronkelt zich in zijn eigene vlammen;
zijn schubben vlammelen als beryl; zijn gekamde kop halzekrinkelt
en hij opent hijgende zijn lange monstervlammemuil: twee schermwieken staan hem als van azuren geplooide zijde waaierend uit aan
de flanken: zijn staart kronkelt een dichte meander ineen en
eindigt met een haak.
Hij is bedekt met een gouden schabrak: van reuzeparelen zijn de
leidsels, die Astaroth houdt. Nu verheffen zich Poppeia, Messalina
en Agrippina en te midden van den walm der aromaten treedt
Imperia op het terras. Het volk van Dis aanziet haar, en zwelgt
dronken in haar aanblik. Tronies scheuren open, oogen puilen,
borsten hijgen, halzen kronkelen; alles dringt en dromt nader opeen en de boomen van het park, als toortsen, vatten vuur en verlichten te feller de menigte. Zij gillen, zij schreeuwen, verlangen,
zij reiken de handen .... vergeefs. Imperia is nader den Draak getreden en zij zet zich en neemt van Astaroth de parelen leidsels ter
hand. Zij schijnt de brullende schimmen niet te zien, noch te hooren.
Langzaam, lijfkronkelend en staaruitzwepende rijst de Draak en
verscheurt met zijne zwieping van schermvleugels de lucht, den
gloedgloor, den geurwalm. De vrouwen achter Imperia haastten
zich op de beesten der Sabbath — chimeren, griffoenen, dolfijnen — en, sneller dan éen oogwenk, stijgt de geheele stoet op.
Het boograam sluit en donkert. De menigte brult in een laatste
paroxysme van lustverlangen en allen, heksen en schimmen,
demonen en duivelen, stijgen op, op bezems, op poken, in tobben, op bokken en evers en biggen, en joelen, brullen, snurken,
dringen, botsen Imperia na.... met schok na schok..., altijd

hooger ... .
IX.
VERSCHILLENDE STEMMEN.

— Op! Hop! Naar boven, in donder. Op! Hop! Dis' oven gloeit
Op, hop! Het weérlicht schiet speerschicht na speerschicht! Op,
hop! Elk gelast hier zijn lastdier: op, hop; de nacht in van 't wonder!
Op! Hop l
onder!
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— Naar boven in donder! Dis' oven gloeit onder! Op! Hop! Wat
klapperen de bezemstokken, wat blerren en blaten de bokken, wat snok keren , met vette slokken, de zeugen en biggen en ghókken ! Op, hop!
Naar boven, Imperia in donder na! Naar Sabbath, ginds waar de bergen
met donkeren wal Dis verbergen, om Michael erger te tergen! Op! Hopt
Lantarens en fakkelen smoken, maar vonkelen de tangen en poken en de
gevleugelde ketelen rooken ! Hoè, hoè, naar Sabbath toe, in mijn emmer!
Ik ben een pokentemmer! Maar ik ben een bezemklemmer ! ! 0p1 Hop €.
Ik ben wel tachtig jaren, maar ik heb zwavelblonde haren! Mijn borsten
zijn lange peren! Kom je op Sabbath zonder kleéren ! ? Wij zijn de kleine
gnomen, die zitten 's nachts in donkere droomen op je borst en drukken
je gorgel, dat je hijgt als de pijp van een orgel! Wij zijn de duivelskin.
deren, Hels straatjongens, die je hinderen; wij trekken je aan je staarten
spuiten met een blaasbalg je wind om je kuiten! Op! Hop! Hels bergen
doemen al dichter! En lager en nader en lichter tusschen kammen van
purper ijs ligt er blank de Sabbathvlakte en licht er!! Op! Hop! Alle
afstand wordt al kleiner! Wij zijn er! Wij zijn er!! Wij zijn er!!!

X.
Dis ligt verlaten.

De onmetelijke stad ligt leeg: hare straten glijden eenzaam glad
uit tusschen de zeer hooge en vreemde bouwselen en paleizen, die
omhoog torenen met een versteende vlammengothiek , in de
nachtlucht, die altijd ros walmt. Aan de kroonlijsten kronkelen
steeds de lange pikvlammen uit bronzen urnen, en, de vensters
steeds open, glanzen de lange zalen, leeg, maar licht — maar allen
zijn weg, allen zijn de ros walmende nachtlucht in, en hooger en
hooger, daar waar heel hoog, als een alpenrand om Dis' trechterafgrond de wal der ijsbergen oppiekt met snijdende lansen van ijs.
Dis ligt verlaten en leêg, somber, zwart en scharlaken in den gloed
der feestvlammen en opene zalen.
Drie laatste uilen krijschen op en flapperen heen, naar Sabbath
toe: hunne kreten weérechoën door heel de stad, sterven in Buizende geluidtrilling weg, tot nadert, als een regelmatige donder,
gedempt toch, door de straten de stap van den Eenzame. Hij gaat,
hij gaat steeds, allen door de verlatene stad; hij gaat, hij gaat,
in zijn pij, hij gaat krachtig en hoog en zoo schoon is hij, als
slechts Zonde is; zoo schoon kan hij alleen zijn, omdat leeg de
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stad is en verlaten, want niemand ziet ooit zijne schoonheid. Hij is
heerlijk, hij is heerlijk schoon: hij is als een krachtige blonde god,
een blonde krachtgod van zonde, en zijn zondeziel schijnt als een
prachtige glans, uit zijn oogen, door zijn pij, om hemzelven. Hij
gaat en steeds dreunt zijn stap, terwijl hij denkt voor zich te
winnen de wereld, en Dis, en alles, te winnen voor zich alleen,
te winnen van Satan af, van Gog-en-Magog, te winnen van
Mammon, te winnen af van Imperia, voor hèm alleen, voor hèm
alleen! In zijn eerzucht groeit zijn gestalte, in de leêge straten,
die van zijn stap dreunen, tusschen de leêge verlichte huizen,
open, die, als met heldere opensperrende oogen, kijken naar Wie
stapt tusschen hen voort. Hij gaat, hij, met zijn kracht. Hij gaat
door de nog schroeiende parken naar het Paleis van Satan zelve,
dat daar met versteende vlamzuilen toovert omhoog een helsche
kathedraal voor den helgod. En Hilarion stapt steeds door; de
parken beven van zijn tred; de schroeiende boomen bruischen en
regenen vonken af, maar hij gaat door tusschen hunne verlatene
stilte, en hij gaat door de vlamzuilenpoorten, die boren als grotten
van vuur, dat wondertooverij veronbewegelijkte plotseling te mid
van het laaien des gloeds. Hij gaat, hij weet zijn kracht. Hij gaat
binnen en in de zalen, die zijn als holle en gele gesteenten, reus
holle kristallen doorvlamd, holle topazen en amethysten,-achtige
gaat hij, gaat hij steeds voort tusschen brandende offervlammen,
uit hare schalen hooger en heftiger toe hem geurende, zoodra hij
nadert, zoodra hij nadert. Hij gaat en zonder aarzeling gaat hij
door het paleis als hij ging door de stad!
Tot hij stil staat, en schijnt te slinken, en wacht.
Tot hij staande wacht in zijn plots verkleinde nederigheid.
Aan het einde der zaal, wier wanden zijn als het innigste prisma
van een doorlichte karbonkel, zit Satan, zit Satan alleen. Zit
Satan, zit Satan alleen in zijn verstalactiet vlampaleis, zit Satan
alleen in Dis. En zijn oog ziet in het oog van Hilarion, die hij
heeft hooren naderen, door de leége stad. Onbewegelijk ziet Satan
hem tegen, onbewegelijk zit Satan en troont in onmetelijke een

-zamheid.
Boven de stad ruischt het gedruisch van de Sabbathjacht als een
verdere en verdere storm: in de stad ruischt plotseling de stem
van Satan tot Hilarion, die kwam als een pelgrim, arm, .. .

IMPERIA.

XI.
SATAN.

Ik heb u hooren naadren door den nacht:
Eenzaam in Dis, zoon, heb ik u verwacht:
Uw moede tred dreunde óp : zoon, wees welkom,
Mijn bleeke List, mijn Hoop! Zoon, 'k was de Zon,
Uw moeder was een nevelvrouw: ik heb
U, zoon, gelaten vèr van 't purprend web,
Waar 'k als een spin in troon en stralen schiet,
Zoo wijd, als ik — toen ik Zon was — zoon, niet
Uitschoot: — na eeuwen roep 'k u aan mijn zij:
Ik heb uw stille macht van noode: wij
Te zamen, zoon, zullen wrochten voortaan
Aan 't wereldwerk, dat ik sinds eeuwen staan
Zie voor mijn oog, steeds onvoltooid gewrocht!
Rijzen wil ik mijn troon uit deze krocht!
Heerschen wil ik, scharlaken oppergod,
Langs al die kleine werelden, zoon, tot
De groote weerld, de weerld van licht, waar 'k eeuw
En eeuw geleén, met schrillen wanhoopsschreeuw
Uit duizelde in wat was pikduisternis:
Wat nu is machtge Hel, scharlaken Dis!
Ballingvorst ik, beheersch ik in Dis al
Die kleine weerlden — 'k v'racht ze! —'t heel heelal!
Maar zoon, ginds, ginds!, waar held Michael waakt....
Tot daar toe, zoon, heeft nooit mijn macht geraakt!
Eeuwig die strijd en eeuwig onbeslist!
Zoon, kom tot mij! Ik weet, gij zijt de List,
Die ik nooit was: ik weet, uw pij vermomt;
Ik weet uw mond, als uw ziel spreekt, verstomt
Of zegt ander woord, dan uw ziele zegt;
Uw List is kracht, maar de kracht van een knecht;
Niet MIJN kracht: lang heb ik haar niet gewild;
Lang heb ik haar veracht en niet geduld;
Nu ben ik de Eerste, die u toeroept: zoon,
Leg zonder wrok uw eed neér aan mijn troon!
Wrocht met mij: IK KAN NIET ZONDER UW MACHT!!
O razernij, dat ik zeg mijn onmacht!
Woede, dat ik niet won in apen kamp!
Zoon, voor mij is 't van nob niet, dat gij damp
En nevel wolkt om uw bleek aangezicht:
Ik ziè uw zièl; 'k ziè, dat zij stralend licht!
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'k Ziè, dat zij heet wenscht en verlangt zeer fel,
Zoo niet speer in de vuist, toch Michael
Tegen te staan met uw duister geweld:
Pelgrim, onder uw pij weet ik u Held!
Heer en Keizer, nu 'k uw Heerlijkheid
Heil,
HILARION.
Aanschouw met beving en begeerlijkheid!
Heil, Satan, heil! Vader, ontvang in uw
Genade de' Eed, dien 'k bang uitstotter, schuw
En koud verschroeid toch in uw glans! 'k Ben zwak!
'k Ben uitgeput en arm! Vertwijfling brak
Mij: 'k kroop gelijk een schuw reptiel van oord
Tot oord, van Hemelpoort tot roode poort
Van Dis; 'k verschool mij achter wolk en damp ...
Ik daalde op star bij star, 'k aanzag den kamp....
'k Wenschte mij heet te scharen aan Hels recht,
Maar 'k had geen schubberusting: 'k was een knecht,
Verstoten, uitgeworpen, niet geduld!
Met droeven wind heeft mijn gezucht vervuld
De ijlte van sferen, die ruischten te zaam,
En smeekten, Satan, tot uw heilgen naam!
Mijn heimwee smachtte en staarde toe naar Dis,
Dat 'k rood zag vlammen in Hels duisternis.
Mijn handen strekte ik naar mijn vaders huis,
Waar Sabbath blij omstormde feestgedruisch ...
Ik kwijnde in eenzaamheid: erbarming bracht
Me alleen de orkaan in chaos' wereldnacht!
Hij was mijn vriend, hij droeg mij op zijn vlerk
Tot dicht bij 't zilverhel hemelbolwerk!
'k Zag Michaël! Ik haatt' hèm, onz' vijand!
Hij scheen onwrikbaar, bliksemlans ter hand...;
'k Waaide weer voort van daar; mijn donkre smart
Wolkte, o mijn vader, heel de chaos zwart!
Toen hoorde ik! — 't was na onze nederlaag! —
Uw stem!! Die vaarde als een stormende vlaag
Mij tegen en riep: ,,Zoon!" Uw stem riep: ,,Zoon!!"
Vader..., ik ben gekomen voor uw troon!
SATAN.
Zoon, 'k heb uw macht van noode, uw loge' en list.
Weet, dat ik uw geheime ziel steeds wist.
Vermom u niet voor mijn vlijmenden blik!
Gij zijt Heerschzucht als ik!
HILARION.
Mijn vader, ik
Ben knechtschap en ik zal u dienen met
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Mijn arme zwakte.... Aanbiddend dankgebed
Stijgt uit mijn ziel toe naar uw godlijkheid ...
Vader, 'k ben u te eeredienen b'reid!

.

SATAN.

Zoon, gij zijt Heerschzucht

HILARION.

Vader, uw stem loeit
Donder gelijk door Dis, dat vuurger gloeit
Bij dien machtigen windstorm! Vader, 'k beef!
Mijn veege ziel weet noode, of zij leev'....

SATAN.

Mijn zoon, gij beeft NIET!

HILARION.

Vader, 'k sterf, o zie!
Van vreeze aan nw voet!

SATAN.

Zoon, gij sterft NIET 1 'k Zie
U door! Vergeefs hult ge u in grauwen walm!

! !

HILARION. Vader!! Indien 'k misdeed, àanháor mijn galm
Van wanhoop! Wees genadig mij!! Ik boet
Angstkronklend onder uw heiligen voet!
!

SATAN.

Sta op, zoon, óp Uw plaats is niet in 't stof!
Gij zult recht voor mij staan. Gij zult staan of
Gij fier zijt! Want gijt zijt niet laf! Gij zijt
De weérzij steeds van wat ge in listigheid
Vertoont. Uw lichaam beeft, maar niet uw geest!
Needrig in boete schijnt ge, maar gij vreest
Mij niet, vreesdet mij nooit: hoogmoed zijt gij!
In schijn van boete schuilt uw hoovaardij
In schijn van slaafschheid kruipt heimlijk uw trots!
Uitgeput zwak schijnt ge en ge zijt een rots!
Zoo zijt gij nooit, zoon, wat gij schijnt, maar ik
Doorzie uw schijn, peil uw ziel met mijn blik!
!

;

HILARION. Het zij zoo; 'k ben uw zoon: gij wèet wie 'k ben!
Satan, ik richt mij: 'k kronkel niet meer en
'k Bekèn, dat ik ben Heerschzucht, als gij zijt.
Maar 'k zucht te heerschen.... in verborgenheid.
Wij zijn vader en zoon maar erfgenaam
Ben IK niet, want wij zijn onstérflijk saam,
En Heerschzucht, ik, beheersch 'k slechts wat ik win.
Maar, Vader, zoo uw vlijmende blik in
Mijn donkere ellendeziel dringt, ziet gij nag
Wat ik méer ben dan Heerschzucht....?
IV
4

50

IMPERIA.

Gij zijt Gog
En Magog, gij zijt Mammon en gij zijt
Imperia zelfs in uw veelvuldigheid.
Wat zijn fier glanzend mijn vier kinderen, is
Bezonken in uw ziel van duisternis.
Zij glansen fier: Gog, Magog en Mammon,
Imperia .... duister is Hilarion!
HILARION. Balling was hij en bleef hij ver van Dis;
Bitter was hij zijn eigen Ergernis,
Verbeet hij, machtig, zich in zijn onmacht,
Tot, vader, nw stem riep door wereldnacht....
Gij hebt Hilarion niet lief als gij
Uw àndren hebt, maar Satan, gij hebt mij
Van noode. Satan, gij roept mij heel laat,
Uw zoon, te hulp, dien gij steeds hebt versmaad
In uw open glanzende hoovaardij !
Het zij zoo, Satan, 'k bèn gekomen: 't zij!
Maar nu ik kwam en gij mij kent, zeg 'k dit:
Vader, omhuichel thans uw hoog doelwit!
Vader, laat MIJ in broérs en zusters oog
Niet anders zijn dan wat ik schijn; gedoog
Vader, dat na deze ènkle ontlokenheid
Ik neérkniel in pelgrims gebrokenheid
In stof aan uw aanbeden voet, dat 'k krimp
Van needrigheid gelijk een slaaf en schimp
En smaad aanvaard met mijn knechteziel veil
Van vader, broérs en zuster....
Satan heil!
Heil Satan, Keizer, nu 'k uw heerlijkheid
Aanschouw met beving en begeerlijkheid !
Heil Satan, heil! Vader, ontvang in uw
Genade de' Eed, dien 'k bang uitstotter, schuw....
Ik zweer, dat ik slechts slaafschheid en knechtschap
Zal zijn en mijn gebogen rug een trapTrede zal meer zijn aan uw heilgen troon!
Heil Satan, heil: duld, dat ik kus uw toon!
SATAN.

XII.
In de onmetelijke leêge stad, in het verstalactiet vlampaleis,
als in een gloeipunt van roode majesteit, zijn alleen de Vader en
de Zoon, en terwijl des Vaders voorhoofd fronst tusschen zijn
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sneeuwlokken, die stroomgolven uit de vijf kroon, hoort hij den
Zoon aan, wiens stem, na zich verheven te hebben in de ontloken
dat ènkele oogenblik, op nieuw is gedaald in sluwe sleeping-heidvan
van streelenden vleitoon: de gestalte van den pelgrim, éen oogenblik hoog, en zijn geheime kracht uitstralend, dooft die nimbus,
en kronkelt in bocht van verdeêmoediging, slangegelijk over de
troontrappen op, om schuifelzacht, den hoogen rug als voetschabel
te schuiven onder den scharlaken sandaal van den vader. En
terwijl hij zoo ligt, lachen zijn oogen van haat en voldoening zijns
diepsten innerste.
Maar de stad, de stad ligt verlaten, leêg tusschen haar versteende vlammengothiek. Zij staat onheilspellend afwachtend en
zij is ontbloeid als vreemd rosroode weliging van kelken, die zijn
paleizen; van stengels, die torens zijn; van bladeren, die zijn
beeldhouwwerk in rood marmer en porfier; van vlammen, die als
zwoele geuren zijn, en boven nog enkele vampyrs, die zijn als
laatste en zwarte vlinders. De stad ligt er dus als een vreemde
tuin, versteend en verstard en vertooverd, en zij is heel leêg, zij
bergt geen ziel, op de twee groote zielen na daar ginds in het
vlampaleis. Maar die zielen vervullen haar, en de rosroode weliging
bloeit hen toe, de torenstengels verrijzen te hunner eere, de vlamgeuren zwoelen hun wierook toe. Aan hun is de le@ge stad, aan
hun is het roode gebloemte, ontloken in den trechter van Dis,
die zich boort tusschen de hooge, hooge sneeuwalpen, waar
plotseling rozezacht glinstert, hoog in de lucht, een schakeling van oprozigende kammen. Dat kartelt met bleek verren
gloed heel ver in de hooge hoogte, rondom Dis, zoo diep in
trechter verzonken; dat kartelt als een immens wijde kroon van
rooskleurig ijs in den hemel, en schijnt — om zoo veel rossen nevel,
die lager hangt — te zweven, drijvende ijsdiadeem hóog om Dis.
Duidelijker doemen de kammen op, stekelen de pieken omhoog,
gladden de roze gletschers zich uit en over ze in feller vlammen
van aanstarrelende fakkelen, zwierende, donkeren de duistere
schimmen, donkeren de schimmen van Sabbath. Zelfs flauw klinkt
geroep van zoo hoog, en gejuich en gesnik van wellust. En
tusschen Sabbath en stad blijven de enkele vampyrs, als zwarte
motten heel groot, fladderen rondom en rondom, en dalen noch
stijgen, maar blijven....
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Plots ruischt en scheurt de lucht boven het vlampaleis.
En in een wolk van gloed, als een plotse brand, die hèl slaat
uit het Satanshuis, stijgt de Duivel zelve op naar zijn Sabbath.
Zijn roode glorie vervult de lage sfeer. Hij hemelvaart bp als eert
god, die een keizer is: door eigen zweefkracht vaart hij, reus-

achtig, ontzettend, stijgende uit Dis, stijgende uit Dis, als een
zon, die hij eenmaal was in de gelukzalige eeuwen, vóór hij de
Heerschzucht was, die duizelde neêr. Stijgende uit Dis, stijgende
uit Dis, vaart hij roodstralende op; zijn zwaarplooiend rosgoud
gewaad, zijn wapperende rosgoude keizersmantel wuiven gloed
rond hem heen, en zijn vijfkroon ontsteekt in den-rodenwi
nacht de verschrikkingglans van haar flonkerbag. Stijgende uit
Dis, stijgende uit Dis vaart hij en in den slip van zijn mantel
hurkt, stijgende meê met hem, de zoon, dien hij tot zich riep:
Hilarion, die kwam als een pelgrim, maar wie in dit uur van
verheerlijking, aartspriesterlijk, hij Satans aanbidder, dalmatiek
en kazuifel omhullen. In aanbidding vouwt hij de bleeke handen
om den voet van den Vader, en stijgt met hem en stijgt met hem
op, uit Dis, dat geheel verlaten nu staat en weligt haar rosroode
gebloemte en uitzwoelt haar vlammegeur.
En de rozige ijskammen kartelen op en het rozige ijsgebergte
schakelt heel wijd zijn rozigen diadeem om den trechter. In de
diepte smeult Dis als een vonk.
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VII.

Jocquier en zijn lief.
Telkens als ik denk aan die oude geschiedenis van Jocquier en
zijn lief, zie ik weer, in verbeelding, een welbekend, bekoorlijk
hoekje van mijn dierbaar Vlaanderen....
Een breede, blonde, kronkelige landweg tusschen hooge, zacht
populieren. Rechts en links, achter de ongelijke stammen,-ruischend
de wijde akkers van vruchtbaarheid. Hier en daar groote of kleine,
onordelijk verspreide boerderijen, de roode pannen der huisjes
glimmend in de zon, de grauwe stroodaken der schuren dof en
spits opduikend uit het groen der omringende boomgaarden. Soms
staan ze vlak aan den weg, de huisjes, drie, vier, vijf dicht naast
elkaar, in 't wit, in 't groen, in 't roze of in 't blauw gekleurd,
met wijd- open-gevleugelde luikjes en zonnetintelende kleine ruitjes,
als op hun best gekleede maagdekens in een processie; soms staan
ze 'n heel eind ver in 't land, eenzaam en verlaten, met een waas
van droefheid over hunne eenzaamheid, alsof ze met de anderen
niet mede mochten.
De breede landweg draait en kronkelt, doorgroefd van wagensporen. De huisjes worden schaarscher, en weldra zijn er geene meer.
Midden in een breede bocht, op een dood - eenzaam plekje, onder een
groep hooge populieren, staat een heel klein witgekalkt kapelletje.
't Is als een kinderspeelding. Het lijkt van verre op een van die
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kleine schildwachthuisjes waarmee de kinderen zich amuseeren.
Maar in plaats van een soldaatje met ransel en geweer, staat er,
achter een betralied luikje, op een klein altaartje tusschen twee
brandende waskaarsen en twee vazen met artificiëele bloemen en
gebladerte van klatergoud, een Lieve -Vrouw-beeldje te prijken. De
donkerblauwe mantel over 't witte kleed flonke rt van gouden sterren.
Het popperig gezichtje glimlacht zoet naar 't kindje Jezus op den
arm, en om het hoofd glinstert de stralenkrans der maagdelijke
kroon. Buiten aan het deurtje hangt een klein, half opgeroest
offerblokje; en daaronder staat een versje:
„Gij die hier passeert te peerd of te voet,
Leest eenen Onze Vader en Wees Gegroet."

Laag, in 't korte, mossig gras, is een grijs, houten bankje, om
te knielen. Zacht ruischen onder blauwe lucht de hooge populierenkruinen....

Dan volgt de weg een lange breede rechte lijn. Niets dan dichte
elzestruiken en daarboven zware populieren, tusschen 't blonde van
de zanderige baan. Onzichtbare vogeltjes kweelen zacht in die groote
eenzaamheid. Soms hoort men 't zingend -kabbelen van een vlietje.
Witte madeliefjes en gele boterbloemetjes tieren in overvloed op de
smalle, ietwat vochtige grasstrook, in de frischheid van het lommer.
Van de omliggende velden ziet men niets meer.
Dan weer een bruske bocht en heel aan 't einde van een nieuwe
rechte lijn nog drie heel lage, kleine huisjes eenzaam naast elkaar
onder de alom wassende populieren. Zij staan als 't ware dwars
over den afgesloten weg. 'T is of de weg daar eindigde. Ze zijn
heel licht wit-blauw gekalkt, met bruine luikjes. Gele zonnebloemen,
roode stokrozen, paarse en blauwe riddersporen bloeien in de kleine
tuintjes, vóór de lage geveltjes. Een oude wilde-wingerd ligt als
een zware groene deken over een groot gedeelte van het dak. En
al het helle daglicht valt dwars onder de hooge boomen op de
kleine huisjes neer, en doet ze glinsteren met felle kleuren.
En weer een bruske bocht, en nog een rechte lijn met niets dan
groen van elzestruiken en van boomen, en eindelijk, in 't verschiet,
een zware donkere massa, als een berg.
Dáár is het.
Dáár ligt het buiten van meneer Jocquier. Sneeuwwit schittert
het huis, — 't kasteel — op 't breede grasveld, tegen zijn achter-
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grond van sombere reuzenboomen. En dicht daarbij , links van den
weg, onder een groepje noteboomen, staat Het Land van Belofte,
de eenzame, landelijke herberg, waar meneer Jocquier's lief woont.

Ontelbare malen ben ik daar langs gekomen, en telkens als ik
in de herberg ophield heb ik er meneer Jocquier gevonden..
Telkens zat hij in de gore, grauwe gelagkamer met haar bruingerookte zolderbalken op zijn zelfde plaats, in een aparten leunstoel,
's winters naast de kachel, 's zomers bij een tafel.
Hij was al oud, toen ik hem leerde kennen, wel bij de zeventig.
Flink nog van houding en gestalte, met slechts een ietsje neiging
tot zwaarlijvigheid. Grijze, dunne haren, roode, althans niet te roode
wangen, kleine, flets -waterig-blauwe oogen. Een grijze, afhangende
snor boven een ietwat scheef-trekkenden mond, wat aan zijn gezicht
een nog al norsche, onaangename uitdrukking gaf. De kleeren van
goed snit maar slorsig; een zware gouden ketting met licht -roode
kralen breloque, dwars over het bezoedeld, dikwijls half losgeknoopte vest. Bij modderweer doorgaans klompen in plaats van
laarzen. Een type van vervallen gentleman.
Hij zat daar bij die kachel of die tafel scheef achterovergeheld
in zijn leunstoel, een pijp tusschen de scheeve lippen, een borrel
jenever in zijn bereik. En tegenover hem, aan den overkant der
kachel of der tafel, zat Fie, zijn lief.
Ook zij was reeds op gevorderden leeftijd toen ik haar leerde
kennen.
Zij was vuil, goor en zwart, als de vuile, gore, zwartgerookte
muren en balken van haar herbergkamer. 't Gezicht had vele bruine
rimpels, zwart -vettige haarlokken hingen haar groezelig van onder
de zwart -wollen muts in den nek en om de slapen, de doffe oogen
waren bloed -doorstriemd, de steeds half open mond was tandeloos
met afhangende onderlip, als in voortdurend, amechtig hijgen.
Zij zaten daar tegenover elkander, uren lang soms, zonder twintig
woorden met elkaar te wisselen. Een witte jachthond met gespikkeld
ros-en -witte ooren lag slapend vóór zijn voeten, en hij doorbladerde
zijn sportcouranten, waarin veel plaatjes stonden van jockeys en
paarden, van honden en gevogelte. — Zij, het groezelig hoofd gebogen, breidde of maasde steeds aan gore, bruine of grijze kousen.
Wanneer zijn pijp was uitgerookt legde hij die sprakeloos op
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tafel, en eveneens zwijgend stond zij op en bracht er hem een
andere. Wanneer zijn borrel leeg was tikte hij even met den voet
van 't glas, en nogmaals stond zij op, schonk het weer vol, uit
een hoog-vierkante, zwart -groene glazen kruik met in relief gepreste
letters. Af en toe pookte zij de kachel op en gooide een schop
steenkool over 't vuur. Al haar bewegingen waren traag en
vadsig. Haar voeten, in dikke sokken en lage klompen met afgesleten hakken, sleepten schurend over den morsigen vloer.

Haast nooit kwam er een mensch in die vuile, eenzame, verafgelegen buitenherberg. Maar 'als er iemand kwam, gelijk wie:
heer, boer, koopman of arbeider, onmiddellijk legde meneer Jocquier
zijn sportbladen neer, en raakte uit het norsch stilzwijgen dat hij
tegenover Fie voortdurend hield. Hij praatte mee, in korte, bruske
zinnen over om het even wat de bezoekers interesseeren kon. Hij
praatte maar om te praten, in een natuurlijke reactie tegen zijn
even natuurlijk en intuïtief stilzwijgen met haar. En vaak trakteerde
hij met borrels of met glazen bier, om de zeldzame passanten nog
wat langer op te houden.
Die korte, vluchtige bezoeken waren de eenige afwisseling in de
doodsche eentonigheid van zijn dagelijks leven. Zij schenen hem
voor een poosje op te fleuren, zij werkten met een gevoel van
gezelligheid in hem na, zij wekten hem zelfs op om nog even met
Fie door te praten nadat de gasten reeds vertrokken waren en zij
met hun beiden weer alleen zaten. Doch nooit voor lang. Van
lieverlede stierf 't gesprek weer uit; hij kreeg een nieuwen borrel
en een versche pijp, en weer nam hij nurksch-sprakeloos zijn
prentjes-bladen op, terwijl zij van haar kant, aan die uitkomst gewend, weer zwijgend tegenover hem ging zitten, met gebogen hoofd
en amechtig-afhangende onderlip aan haar gore kousen mazend.

In het kasteel at en sliep hij. Daar had hij een knecht en een
meid voor zijn bediening. Paarden hield hij niet meer. In 't prachtig
park wandelde hij nooit. Zijn eenige weg was van zijn huis naar
het Land van Belofte.
In Mei bloeiden paarsrood heerlijke bosschen rhododendrons en
seringen. Hij zag ze niet. In Juni schitterden zacht de heerlijke
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dageraadstinten der bedwelmend-zoet-geurende azaleas. Hij zag ze
niet, en rook ze niet. 's Nachts, in zilveren manelichten schalmeiden
hoog in plechtig-stille donkere boomenkruinen de melodieuze nachtegalen. Hij hoorde ze niet. En er waren spiegelgladde vijvers in
zijn park waar de avondzon bloedrood in onder ging met weerglans van goud-groen over het stille kroos en 't buigend riet der
oevers; en er waren heele velden van wit-stralende madeliefsterretjes, en van goud-fonkelende boterbloeme-kelkjes in het teergroen, zonnig gras; maar hij zag ze niet, hij zag ze niet ! ....
Hij zag alleen zijn vuil, grauw lief in haar vunzige gelagkamer
van het Land van Belofte.

Dan heb ik eens de behoefte gevoeld van dat wonderbaar leven
iets meer te vernemen.
Eens ben ik gegaan bij een ouden boer uit de buurt, die Jocquier
en zijn lief al van jongs af gekend had.
En vol nieuwsgierigheid heb ik hem gevraagd:
— Hoe zag Fie er toch uit toen ze nog een jong meisje was?
— Lijk 'n blomme, meniere; 't scheunste meiske van uren in
't ronde!
Die vuile Fie, een bloem van schoonheid, hoe was 't mogelijk!
— En hij?
— Ne galjante snelle veint 1 ), meniere; en doarbij gemien 2 ) en
broave. Zeu beleefd tegen ne scheuier as tegen nen baron.
En de oude boer vertelde verder:
— Ik was er bij, meniere, as hij heur veur den ieste kier gezien
hêt. 't Was op den twiede kirmesdag. D'er was nen orgel in 't
Land van Belofte en al de jonge keirels en de meiskes uit de gebuurte kwamen doar dansen. Fie was toen achttien joar oud. Heur
ouërs leefden nog en ze kwam pas uit 't pensjonoat. Menier Jocquier
was in vacansie, bij zijn moeder, op 't kastiel. 's Achternoens
kwam hij ne kier tot aan 't Land van Belofte, om noar de dansers
te kijken. 'K zie hem nog komen. Hij ha te peirde gereên en hij
há nog zijn kaplizzen an en zijn zwiepken onder den oarm. — Fie
was an 't dansen mee nen boerezeune. Menier Jocquier's eugen'n
lieten heur giene menuut los. En scheune was ze, meniere, scheune
i) Een knappe mooie man.
Niet trotsch.
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lijk 'n pioene! Koaken lijk reuzen zeu frisch, en eugen! .... om
d'er ongemakkelijk van te worden! Z'ha al gauwe menier Jocquier
in de goaten, en lonken da ze dee noar hem, mee heur scheun'
eugen 1 As den dans gedoan was kwam menier Jocquier noar heur
toe en hij vroeg heur of ze mee hem euk ne kier wilde dansen..
'K wil ha je da gezien, meniere! Niemand anders 'n danste mier.
Al de meinschen kwamen d'er rond stoan om te kijken. 't Was
scheun om te ziene! .... Heel den achternoen het hij mee heur
gedanst, meniere. Tegen dat 't oavend wierd kwam er ne knecht
van 't kastiel mee de kopplementen van mevreiwe of da meniere
noar huis wilde komen. Hij gijnk noar huis zonder 'n woord te
spreken, moar ier dat 't heul-de-gansch donker was, was hij doar
al weere, en tot noar den twoalven van den nacht es hij in 't
Land van Belofte gebleven. — Mevreiwe was kwoad, kwoad!.
Tot drei kiers verre zond z' heure knecht, moar d'er en was al
Bien doen mier an, zille! — Hij zag Fietje geirn en hij es ze blijve
geirne zien zijn leven lank.
De oude boer streek even met de hand over zijn pruimenden mond,
spuugde, glimlachte oolijk met schalksche oogen, en vertelde verder:
— D' ouë mevreiwe hê hemel en eirde verwekt om d'er hem
af te krijgen; moar 't en hê nie g'holpen. Zijn gedacht stond vast
in zijne kop zille! Stanvastig woaren d'er gruete diners op 't
kastiel, mee veel scheun jonk vreiwevolk, om hem ander gedachten
te doen krijgen; moar amoal boter an de galge. Van as 't volk
wig was kwam menier Jocquier direkt weere bij Fietje. 't Ienigste
da mevreiwe van hem verkregen het es dat er hij nie mee 'n zoe
treiwen. — Op heur stirfbedde hê ze 't hem nog doen beloven,
en hij hê zijn belofte g'houên ...
— Moar 't hê zijn ongeluk geweest, meniere," filosofeerde de
boer tot conclusie. „Zijn gedachte stond nou ne kier op da meisken,
hij was rijke, hij 'n moest hem veur niemand sjeneeren, woarom
'n liet mevreiw hem zijn goeste niet doen? Moe geld en goed nou
altijd zeu percies gelijk gewegen worden? .... Tuttuttut, 'k en ben
moar nen oarmen ouën boer, moar 'k hê toch mijn gedacht gedoan
as 'k getreiwd ben, en 't en hê mij nie gespeten euk. 'K en zoe
mijn leven tegen da van menier Jocquier niet wille wisselen. Wa
het hij nou g'had an zijn leven, mee al zijn geld? Doar heule
godsche doagen in die hirbirge dzjenuiver zitten drijnken!
Tuttuttut .... had er hij moar mee getreiwd."
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Nog even keek de boer mij zijlings met zijn schalksche oogen
aan, als vroeg hij zich af of hij mij wel goed vertrouwen durfde.
En stiller dan:
— Weet-e wat dat er spijtig es meniere?..., Da ulder kiendjen
nie blijve leven es.... Joa, z' hén d' er eentje g'had, 'n jongentjen,
achter da z' 'n joar of dreië bij molkander woaren. 't Was 'n
scheun manneken, en meniere was er zot van. Moar 't es gestorven
van de sessen 1 ) as 't vijf jaar oud was. 't Es sedert dien da menier
Jocquier zeu veel dzjenuiver beginnen drijnken es ... .

Dikwijls nog ben ik daar langs gekomen, en telkens heb ik mij
in het Land van Belofte even opgehouden.
En altijd zat hij daar, norsch-zwijgend borrels drinkend, met zijn
pijpen en couranten, en vuile Fie aan 't gore tafeltje vlak tegenover hem.
Maar eens, op een laten namiddag, vond ik er hem niet, en
een onbekend meisje bracht mij het bestelde glas bier.
— Es menier Jocquier hier van doage dan niet!" vroeg ik
verwonderd.
— Toetoet 2 ) menier, antwoordde 't meisje, moar tante Sophie
es 'n beetse ziek en hij es bij heur in de koamer. Wil ik hem
e-kier roepen?
Vóór ik den tijd had tot antwoorden ging een zijdeur open,
en meneer Jocquier trad te voorschijn, met zijn dampende pijp in
de hand. Hij had mij gehoord en kwam gezelschap houden. Even
hoorde ik in de kamer daarnaast schor hoesten.
— Ce n'est rien, un peu d'indisposition," bromde hij in 't
Fransch; want tegen mij dacht hij altijd Fransch te moeten spreken.
En even keek hij naar mijn glas en bestelde een borrel, terwijl
hij op zijn gewone plaats ging zitten.
Ik bleef een poosje met hem praten en nam dan afscheid.
Nadat ik een eindje gegaan was merkte ik dat ik mijn wandelstok in 't herbergje had laten staan. Ik keerde terug en 't meisje
gaf mij het vergeten voorwerp. Meneer Jocquier bevond zich in de
gelagkamer niet meer. Hij was reeds terug bij de zieke.

i) Stuipen.
Jawel.

2)

6o

'N

DORPJE.

Kort daarop hoorde ik dat ze gestorven was. Het liet me niet
geheel onverschillig. Het was me reeds iets welbekends, dat voor
altijd uit mijn leven verdween. Een souvenir, -iets dat ik gedeeltelijk had meegeleefd, een smalle vertakking van mijn eigen levens wo rtels, die mij toch bij 't breken iets als een vaag leed deden
voelen. En mijn eerstvolgend bezoek aan Het Land van Belofte
had wel iets van een rouwbezoek.
Ik dacht: nu daar voor hem geen aantrekkelijkheid meer is, zal
hij er zeker niet meer komen. Nu blijft hij oud en eenzaam heele
dagen op zijn afgezonderd kasteel.
Maar hij was er nog wèl, en uiterlijk scheen ook niets in 't
gewone doen van zijn dagelijks leven veranderd. Zijn leunstoel,
zijn sportbladen, zijn borrels, alles was nog 't zelfde, en de plaats
van Fie was ingenomen door het jonge nichtje die nu zijn pijpen
stopte en zijn glazen vulde.
— Pfeu , .... la machine était usée," deed hij, onverschillig
toen ik hem vroeg aan welke kwaal Fie dan-schouderpaln,
toch zoo schielijk gestorven was. Maar in zijn waterige bleeke oogen
lag een ongewone strakke ernst, als ging er in zijn binnenste heel
wat om dat hij niet onder woorden wilde brengen.

Hij bleef er komen. De jarenlange, ingewortelde gewoonte, maakte
't hem onmogelijk er niet te komen.
Eerst dacht ik dat het jeugdig nichtje nu ook wellicht in zijn
senile genegenheid de plaats van Fie zoude vervullen. Doch neen,
het leek er niet naar. Hij gaf ter nauwernood acht op haar. Hij
wilde alleen maar dat ze daar zat, zonder meer, evenals Fie
destijds, om hem gezelschap te houden en zijn pijpen en borrels
te vullen. Als 't nichtje er niet was moest haar vader, — Fie's
broeder — komen, en samen dronken zij stilzwijgend groote
borrels....

Zoo zijn nog jaren er mee heen gegaan ...
Ik heb hem heelemaal stokoud en krom zien worden; ik heb
hem gezien dat hij haast niet meer loopen kon, en toch kwam hij
nog steeds, uit onuitroeibare gewoonte, naar 't Land van Belofte,
op den duur gebracht en gehaald door zijn knecht.
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Ik heb er hem zien zitten, met doffe, bijna dichtgegroeide oogen
naast de kachel of het tafeltje, het hoofd scheef-knikkend, de
lippen kwijlend, de kleeren vuil, de handen grauw, de ongeschoren
baard één grijze stoppeling op zijn gerimpelde getaande wangen.
Weldra konden zijn bevende knokkelvingers de kleine glaasjes niet
meer vasthouden zonder den drank te morsen, en de jenever werd
hem gebracht in een bierglas, half vol. Hij is er eindelijk gekomen
in een wagentje, op zacht - veerende, gom - elastieken banden, met
behulp van zijn knecht en van Fie's broeder, die er hem telkens
uit en in moesten tillen.

Op een prachtigen Mei-avond heb ik er hem voor 't laatst
gezien....
De ijle lucht was helder blauw en groen, met wijd over de
westerkim 't oranje - glanzen der ondergegane zon. De rijke boomgaarden bloeiden alom als kolossale, witte -en-roze, geurende ruikers
om de ouderwetsche grauwe stroodaken der hoeven. De lichte
lente-loovers waren teer - doorschijnend, als van heel dun goud-groen
kristal, de zwaluwen ijlden onverpoosd met lang en fijn geschreeuw
elkander na, in wijde, steeds terugkeerende wervelkringen, hoog
in den idealen avondhemel. Het was alles zoo mooi, zoo frisch,
zoo teer en jong. Het lente-bloeide en geurde overal in heilige
sereene rust en vrede.
Ik zag hem in zijn wagentje naar het kasteel terugkeeren. De
knecht trok hem langzaam voort. Het wagentje schommelveerde
een weinig over den hobbeligen weg. Zijn hoofd onder een goren,
versleten Panama-hoed, knikte telkens scheef op zij naar zijn
linkerschouder. Hij droeg een overjas van grijsbruin wollegoed
met opgezetten kraag.
Ik kreeg als 't ware een intuïtie dat dit onze laatste ontmoeting
zou zijn. Eerst dacht ik hem als ongemerkt te laten gaan, maar
toen kwam er een soort van wroeging in mij op en ik liep het
wagentje na.
— Bonjour monsieur Jocquier. Comment ca va-t-il?
Met moeite richtte hij een doffen blik naar mij op, terwijl de
knecht het wagentje even stilhield.
— Bonsoir," kreunde hij haast onhoorbaar, en zijn bevende
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vingers poogden te vergeefs over den rand van 't wagentje mijn
uitgestrekte hand te vatten.
Ik drukte ze zacht in 't wagentje terug en een ware emotie
wrong zich even als een prop in mijn keel. De knecht, zwijgend
bij het disseltje, schudde bedenkelijk het hoofd naar mij.
Er was geen verder woord meer uit meneer Jocquier te krijgen.
Ik begreep dat het gedaan was met hem. Nog eens drukte ik zijn
slappe vingers, wenschte hem een ,, bonsoir" waarop hij nauwelijks
met een kwijl-gebrabbel der lippen antwoordde, en liet hem gaan.
Zacht-schommelend reed het wagentje door het ingangshek en
verdween in een kronkel-allee tusschen twee weelderig-bloeiende-engeurende bosschen rhododendrons en seringen.
Hoog in een zwarten cederboom zong heerlijk teer en zacht een
nachtegaal.
Drie weken later werd meneer Jocquier begraven ...
VIII.
„Jonge -juffers "- kransje.
Er waren negen ,, jongejuflers" op het dorpje....
Precies negen, allen ongeveer tot den zelfden maatschappelijken
stand behoorende, en van een leeftijd die afwisselde tusschen de
vijf en twintig en de bijna veertig.
De drie juffrouwen van Santen waren de oudste en kwamen mij
steeds voor als de voornaamste en de meest typische in haar soort.
Haar grootvader was burgemeester van het dorp geweest, en daar
bleef nog steeds een soort prestige aan haar naam verbonden.-dor
Zij waren zes en dertig, zeven en dertig en negen en dertig jaar
oud toen ik haar leerde kennen.
Ik kan ze mij niet anders voorstellen dan alle drie steeds ouder
gelijk gekleed, stijf en ingetogen loopend, met gelijke vlugge-wetsch
pasjes, op één rijtje door de stille straten. — De lippen waren op
elkaar gesloten, de neuzen stonden spits naar voren, de kleine
oogen leken bijna dichtgeknepen; en men kreeg den indruk of al
haar uiterlijke organen zoo stelselmatig en moedwillig, uit een
gevoel van bverpreutsche, bijna agressieve zedigheid, tegen alle
aanraking van buiten, als tegen iets ontmaagdends afgesloten en
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gevrijwaard werden. Zij hadden een eigenaardigen bijnaam in 't
dorpje. Men noemde haar: de nijpgaten.
De drie juffrouwen Moenaert waren jonger en zagen er ook iets
moderner uit. Zij waren met meer smaak, en zelfs met een zekere
luxe gekleed. Vlasblond alle drie, de oudste en de jongste nog al
zwaar, met ietwat te ronde en frischroode wangen; de tweede
fijner, mooier, eleganter, bleeker van gelaatskleur. Zij waren de
dochters van den katholieken dorpsnotaris, en ook zij liepen heel
dikwijls met hun drieën door de stille straten, doch niet zoo
onvermijdelijk aan elkaar gebonden als de drie juffrouwen van
Santen. Er was iets meer losheid en individuëel initiatief in haar.
Zij droegen niet altijd precies gelijkkleurige japonnen en gelijk
hoeden. En op haar hadden ook de dorpelingen nog geen-vormige
spotnaam weten toe te passen.
De twee juffrouwen van der Veken waren sterke contrasten met
al de vorigen. Beide heel lang, heel zwart, heel mager, de eene
reeds een eind in de dertig, de tweede nog maar half in de twintig.
Zij hadden vreemde, onregelmatige, als 't ware getormenteerde
gezichten. Oogen van groote passie; monden van zinnelijken harts.
tocht en van lijden. Soms zagen ze er bepaald leelijk en antipathiek uit, andere malen hadden ze een soort van wilde schoon
zich. Zij droegen doorgaans schelle kleuren en bij voorkeur-heidovr
hoeden met veel rood. Zij waren veel op straat en trokken de
aandacht door veel giegelen en lachen. De dorpelingen noemden
haar: de wilde blaren. Haar vader was handelaar in steenkool en
in bouwmaterialen.
Juffrouw Adams, de laatste „juffer" van het dorp, was eenig
kind en ook eenig in haar soort, de lieve, stille, innemende
zachtheid verpersoonlijkt. Nooit kwaad sprekend, beleefd met
iedereen, altijd even vriendelijk glimlachend, in een bedeesde
nijging van haar ietwat scheeve hoofdje, dat naar den linker
schouder heldde, mooi van louter liefelijke goedheid. Zij was van
voren in de dertig en woonde heel alleen met haar oude moeder,
de welgestelde weduwe van een voornamen heereboer.

Al deze „jonge juffers" zagen elkander geregeld twee maal per
dag: 's ochtends in de mis; 's avonds in het lof. — Dat waren
hun eenige uitgangen en eenige afwisseling in de doodsche eentonigheid van 't alledaagsche dorpsleven. De eigenlijke vermaken
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van volk en dorp: spelen, kermissen, optochten, vertooningen
deelden zij nooit mee. Daarvoor voelden zij zich te voornaam.
Hun leven was geregeld als een klok. Opstaan, zich aankleeden,
ontbijten, naar de kerk. Daar een uurtje innig leven in mystieke
stemming. Het flikkeren der gele lichtjes in halfduister op het
hoogaltaar, het heen en weer bewegen en het zingen van pastoor
en koster, het bijna angstwekkend klingelen van 't belletje der
consecratie, de zacht-geurend ten hemel opstijgende wierookwalmen,
en eindelijk de mystieke plechtigheid der Heilige Communie, waarbij
alle hoofden met gesloten oogen bogen terwijl de handen vroom deemoedig op de borsten klopten,.... het was een telkens vernieuwde, bijna sensueele emotie, een vluchtig, steeds herboren
oogenblik van grootheid in hun klein-bekrompen zieleleven, dat
hun de kracht gaf om den langen saaien dag verder te dragen.
Hij telde haast niet meer mee, de dag, met zijn kleinzielige beslommeringen, hij was slechts de taaie, vervelende schakel tusschen
de ochtend - plechtigheid der mis en de avond - plechtigheid van 't
lof, dat haar weer allen in mystiek-sensueele stemming onder de
schemerige, wierookgeurende gewelven bij elkander bracht. Nog
inniger ontroerend dan de ochtend, was die avondstemming. Roodgouden zonnestralen priemden schuins in de stille beuken neer door
't kleuren-flonkeren der hooge ramen, waarop veel heiligen in pracht
van glanzend blauw en geel en purper stonden afgebeeld. Zacht
dreunde 't orgel onder de in schemerige duisternis gehulde, stil echoënde gewelven, als dempte het zijn tonen voor het komen van
de nachtelijke rust; en buiten in het ijle van de pure lucht hoorden
zij af en toe het fijn en lang geschreeuw der zwaluwen, die elkaar
in wijde, steeds terugkeerende kringvlucht achtervolgden. -- Zij
voelden onbewust iets van een innige poëtische harmonie, en telkens
was 't haar als een pijngevoel wanneer het orgel eindelijk zijn
laatste tonen haastiger uitgalmde, en zij onder geschuif van stoelen
en geslier van voeten, weer in de nuchtere buiten - werkelijkheid
kwamen.
Daar groetten zij elkaar met stille knikjes, nog steeds onder den
indruk van 't gevoelde, en gingen huiswaarts, elk zijn weg, om
onafgesproken, vast als de dag die komen zou, den volgenden
ochtend elkander in de kerk terug te vinden.
.
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Jaren en jaren lang hebben zij dat volgehouden zonder er ooit
aan te denken ook buiten de kerk zich eens gezellig te vereenigen.
Jaren en jaren lange onderlinge stijfheid en verwijdering, in plaats
van de natuurlijke aansluiting te zoeken onder menschen van een
zelfde soort en zelfde neigingen, die toch al zoo apart en afgezonderd midden hun omgeving stonden.
Tot er eindelijk, op een dag, — niemand weet wie er voor 't
eerst mee begonnen is — gesproken werd van een kransje in te
richten!
Op een mooien, heerlijk -zachten avond van lente-herleving, na
't lof, stonden ze daar even allen pratend in een groepje op het
kerkhof; en opeens, als een verrassing, werd het geopperd: Zij
moesten toch elkander wat intiemer leeren kennen, ook buiten de
kerk elkaar nu en dan eens ontmoeten; en, om te beginnen, eerst komenden dinsdag allen koffie komen drinken bij de juffrouwen
van Santen. Dat was een bepaalde invitatie, en allen namen 't
aan, ineens, zonder aarzelen, glimlachend van genoegen.
Zij kwamen er allen op 't gestelde uur, en, vóór ze vertrokken,
was er een tweede, algemeene invitatie voor den volgenden dinsdag, ditmaal van wege de juffrouwen Moenaert. Dan kwam van
zelf de beurt der van der Vekens, en natuurlijk ook die van
juffrouw Adams. Waarom het telkens moest op een dinsdag zijn
wist zeker geen van allen, maar telkens werd het op een dinsdag
vastgesteld, alsof 't niet anders kon.

Het was als een heel vreemd en onnatuurlijk verschijnsel van
herleving na een langen doodslaap. Er lag iets artificiëel-intiems
over die zoogezegde gezellige bijeenkomsten: een opgeschroefde
onderlinge voorkomendheid, een overbeleefd- willen•zijn, gemaakte
lachjes en gemaakte geestdriftjes. Er lag een onmacht over.
Toen zij voor de eerste maal tegen vier uur bij de juffrouwen
van Santen aankwamen, leek het wel of heel het huis er op stelten
stond. Een meid met gloeiend gezicht en frissche witte schort,
waarin de vierkante ruitjes van het pas- ontplooid-zijn nog duidelijk
in relief geteekend stonden, kwam hijgend open doen, een tweede
holde met borden en kannen door de gangen en achter een glazen
deur, waar vermoedelijk de keuken was, hoorde men hoog gesis
IV
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van stoom en smeltende boter, alsof er daar gebraden of gekookt
werd voor menigten. Juffrouw Coralie, de oudste der van Santen,
kwam zelve opgewonden in de vestibule te voorschijn, hielp
zenuwachtig hoeden en mantels afnemen, duwde de bezoeksters
met overbeleefde, om de beurt in 't Fransch en in 't Vlaamsch
herhaalde: „ entrez, mademoiselle, .... entrez .... toe, goa moar
binnen," in de somberig- ongezellige salon, waar de twee andere
zusters, onrustig van haar stoelen opgerezen, reeds te wachten
stonden. En toen zij eindelijk allen zaten, praatten zij dadelijk druk,
met gemaakte belangstelling, over 't weer, en wat er al goed en
slecht aan was voor de oogstvruchten. Voor de aardappels deugde
't niet, maar voor de klaver en de bieten was 't goed, heel goed.
Gelukkig dat het koren gebloeid had, vóór al die aanhoudende
regens! Het dagelijks leven hunner dorpsche omgeving, het boerenbedrijf met al zijn bij-belangen dat de groote belangstelling en
zorg was van hun mede-menschen, vormde ook als van zelf en
onbewust de onvermijdelijke grondkern hunner gesprekken, iets
dat uitgezegd moest worden vóór zij tot iets anders konden overgaan. Veel tijd tot praatjes houden was er vooreerst trouwens niet;
want Coralie, die daar blijkbaar als hoofd van 't huis fungeerde,
stond bijna dade!ijk weer op om mee te deelen dat de koffie klaar
was. Zij opende meteen een binnendeur, en na veel wederzijdsche
plichtplegingen kwamen zij in de eetkamer, waar een tafel vol met
borden, kopjes, koek en broodjes stond gedekt. Coralie nam plaats
in 't midden en dan was 't weer een langdurig complimentjes en
fatsoentjes maken vóór iedereen gezeten was. De rood- hijgende
meid stond klaar, met een zware, zilveren koffiekan in de hand.
Zij schonk de koppen vol, zette de kan op tafel en verdween. Toen
vielen plotseling alle gesprekken weg in groote stilte, en Coralie
maakte met diep-ernstig gelaati een kruisteeken en begon te bidden,
met gevouwen handen. Allen deden het haar na, in groote plechtigheid en stilte. Het was of ze in de kerk weer zaten. De scherpe
gezichten van alle drie de juffrouwen van Santen knepen toe als
messen, de juffers Moenaert keken strak vóór zich op haar borden
met zedig-neergeslagen oogen, de van der Vekens dempten het
hartstochtelijke van haar zwarte blikken, en 't lief-bedeesde juffertje
Adams hield haar hoofdje scheef geheld naar links, met een bekoorlijke uitdrukking over haar rond gezichtje en iets heel teers
in de houding van haar zachte, witte, poezelige saámgevouwen
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handjes. — De geur der zwarte koffie, die in de witte, ronde
kopjes dampte, steeg als een lichte wierookwalm naar het stil
plafond, waar in een oogenblikje zonneschijn, licht -en -schaduw
elkander kwamen warrelen en stoeien. Dan-lovertjsnd
eindigen zij, de eene na de andere, haar innerlijk gebed, ontvouwden de handen, maakten weer een vroom en langzaam kruis
sloegen de oogen op en glimlachten, en de gezelligheid-tekn,
van 't middagje mocht weer beginnen.

— Toe, iefer Moenoart, nog'n beetse kaffee, nog'n koeksken....
Iefer van der Veken, mag ik ou nog 'n beetse toarte geven ?....
Ala toe, iefer Oadams, nog 'n korenteboterhammeken? nog 'n
halveken? nog 'n heul klein halveken?
Alle drie de juffrouwen van Santen wedijverden onder elkaar,
in overdreven opdringerige beleefdheid om hun gasten toch van
alles overvloedig te voorzien. De meid liep onophoudelijk met de
koffiekan heen en weer en Coralie zelve stond elk oogenblik van
haar stoel op, angstig dat er 't een of 't ander zou ontbreken.
't Was als een strijd opdat toch nooit iemand zou kunnen zeggen
dat iets niet in orde was, en tot overmaat, toen al len reeds volop
verzadigd waren, verscheen eensklaps de meid met een kolossale
stapel warm- dampende wafels op een breede ronde schaal.
— Ha moar iefer Coralie toch, we'n ketínen nie mier! protesteerden zij allen te gelijk.
— Toetoet! toetoet! ge keun gulder zeker! antwoordde Coralie
beslist. En vlug hielp zij de gebruikte borden wegnemen en andere
in de plaats zetten.
Na de wafels kwamen er nog vruchten: aardbeien en kersen;
en ten slotte eindigden zij met kleine borreltjes rood kriekesap
te drinken uit gebloemde glaasjes. Zij kregen 't warm en benauwd,
en de oudste juffer van der Veken stond even van tafel op, en
ging naar de deur toe.
— 'K zal mee ou mee goan, ge'n zoe het nie vinden, riep
Coralie voorkomend, insgelijks opstaande.
— Nie nie, loat moar, 'k zal 't an 't meissen vroagen, antwoordde juffer van der Veken zich buiten haastend.
Maar Coralie wilde volstrekt tot in de perfectie gastvrij en
beleefd zijn en zij liep met haar mee, en 't oogenblik daarna zag
men ze beiden in den tuin voorbij het venster loopen, Coralie met
de hand het gebouwtje in een hoek aanwijzend, terwijl juffer
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van der Veken plotseling met hooggekleurde wangen en opschokkende schouders in een proestlach uitbarstte, als ging zij iets
bizonder raars of grappigs uitvoeren.
Intusschen hadden de koffie en 't likeurtje de tongen losgemaakt
en weldra babbelden zij allen ondereen over de nieuwtjes van het
dorp. Zij waren op de hoogte van alles wat in hun klein levens kringetje gebeurde. Zij leefden dagelijks van verre mee al het klein
leven en gedoe van de bekrompen menschjes hunner omgeving„
De voorgenomen huwelijken, de ziekten, overlijdens of geboorten,.
de kleine ruzies, de kleine pretenties, de slechte stand van zaken
met de een, de blufferige weelde - aanstellerij van een ander, alles
werd besproken en ontleed, meestal ongunstig, als iets dat zoo
niet blijven duren kan. De wangen zagen rood van opwinding, de
handen bewogen zenuwachtig, zij snapten elkander 't woord af,.
en soms klonk een schaterlach die dan weer door algemeen gebabbel overstemd werd. Zij voelden zich gedurende een uurtje
werkelijk lèven, met belangstelling en hartstocht, zij waren verkwikt
en gelukkig bij elkaar te zijn, zij voelden zich sterk in solidariteit,
een vaste eenheidskracht in eventueel vijandige omgeving; nooit.
hadden ze gedacht dat zij elkander zooveel mee te deelen hadden
en begrepen maar niet waarom het al niet veel eerder gebeurd was.
De omgang werd hoe langer hoe vrijer; om de beurt nu stonden
zij op en gingen even buiten, en dronken dan weer koffie en ook
soms nog een klein tikje likeur; en lang had het zoo nog kunnen.
blijven duren, ware de meid niet weer binnen gekomen met bijna
verwijtend-gewichtig gezicht en gefluisterd bericht tot Coralie dat
het op den kerktoren reeds voor de tweede maal klepte voor 't lof.
Als bij tooverslag hield het gebabbel op, en met een ernstige
uitdrukking op het gelaat rezen ze allen overeind.
— 't Es tijd! 't es tijd! murmelden zij, en haastig werden hoeden
opgezet en mantels omgehangen.
Coralie vroeg of ze zoo wel allen samen over straat zouden gaan..
Zouden de menschen dat niet vreemd vinden? Misschien wel. Doch
er was geen tijd meer te verliezen, het torenklokje klepte overijlend vlug — 't was of het hen wilde berispen — en zij vertrokken toch
maar allen samen, gejaagd en vlug, met heete wangen en neergeslagen oogen, onder de nieuwsgierige blikken der dorpelingen,
naar de kerk, waar het torenklokje nu bepaald nijdig rammelde
en tikte, ranselend met zijn schrilste tonen als een meester met zijn
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zweep. Het laatste getamp hield met een korten klak als van
geëindigd geduld op, en 't orgel was reeds zwaar en boos aan
't dreunen, toen zij gansch verhit in de koele schemering onder
de hooggewelven kwamen. Haastig namen zij hun gewone plaatsen
in, met gestoorde verbazing door de reeds alom op hun stoelen
geknielde geloovigen aangekeken, en zaten toch gelukkig ook reeds
in stille, vroom -biddende houding neer, toen de pastoor, in wit
koorhemd, door den rood-gerokten koorknaap gevolgd, onder
belletjes•gerinkel met het Heilig Sacrament in zijn beide saámgevouwen handen uit de sacristij te voorschijn kwam.

Zooals het kransje was bij de juffrouwen van Santen, zoo was
het ook, op enkele varianten na, bij de juffrouwen Moenaert, bij
de juffrouwen van der Veken en bij juffrouw Adams. Bij de
juffers Moenaert wellicht iets moderner en voornamer, met mooiere
kopjes en fijner tafelgoed, bij de van der Vekens ietwat grover burgerlijk, bij de Adams ietwat boerscher.
Bij de Moenaerts was nooit iemand anders dan de jonge meisjes
van het huisgezin te zien. 't Was of de vader, de moeder en twee
jongere broeders niet bestonden. Men voelde daar een net en stil
gezin zonder nuttelooze drukte. Bij de van der Vekens, daarentegen,
kwam iets van de roezige handelsdrukte en bedrijvigheid van 't
huis den intiemen omgang van het kransje storen. Het was er kil
en ongezellig, deuren sloegen tochtend dicht en open, geluid van
zware stemmen en voetstappen met klompen galmde soms in gangen
en vertrekken. Euphrasie, de oudste dochter, hielp haar vader
boekhouden, en zoo kwam meneer wel eens haastig binnen om
haar iets te vragen, vluchtig en plomp de koffie -dames groetend,
't gezicht door zaken-drukte bekommerd, den hoed op 't hoofd.
Zelfs de knechts kwamen soms binnen, als het gebeurde datmeneer niet thuis was: een of andere lompe pummel in vuil
werkpak met roetzwarte handen, en een door kolenstof bezwart
gezicht waarin het wit der oogen haast vervaarlijk glom, terwijl
hij op den drempel van de kamer met half open deur en pet op
't hoofd zijn boodschappen stond af te geven of te wachten. De
beide meisjes lachten dan gegeneerd en ook de bezoeksters poogden
goedmoedig-toegevend te glimlachen; maar er was eigenlijk nooit
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gezelligheid noch rust bij de van der Vekens, en 't kransje liep
er dan ook vlugger dan in de andere families af. Bij de Adams,
daarentegen, scheen het altijd vreeselijk lang te duren. Daar
heerschte een taaie verveling, welke al de vriendelijk -glimlachende
voorkomendheid van 't meisje nooit geheel verdrijven kon. Dat lag
voornamelijk aan de oude, nieuwsgierige juffrouw Adams, die er
altijd bij aanwezig wilde zijn. Zij was reeds diep in de zestig,
verlept en gerimpeld, met een grooten mond zonder tanden, en
in eten als in spreken was zij even langzaam als vervelend. Net
als zij van alles wilde proeven, moest zij ook in alles meepraten;
en dat duurde, duurde..., tot de bezoeksters, strak roerloos en
zwijgend op haar stoelen gezeten, haast niet meer hoorden wat ze
vertelde.
Na ettelijke, herhaalde proeven was het voor allen duidelijk
uitgemaakt dat de eenige huizen waar men het werkelijk gezellig
had, die van de juffrouwen Moenaert en van de juffrouwen van
Santen waren.
x

En langzaam aan werd het als een geheime, onderlinge opwinderij.
Na enkele weken van toenemende intimiteit werd eindelijk, in hun
gesprekken, het onderwerp aangeraakt waar allen voortdurend aan
dachten en niemand tot dus toe nog van gesproken had: de
mannen, de liefde, het huwelijk!
't Waren de van der Vekens die er mee begonnen. Euphrasie
flapte 't er zoo eensklaps, heel onverwachts, op een middag proest lachend uit, naar aanleiding over iemand uit 't dorp die ging trouwen.
— Wel wel! en dat er toch nog niemand van ons getreiwd 'n es!
Hevig schrikten al de anderen, vooral de juffrouwen van Santen,
bij dien plotselingen uitval op. Coralie en haar zusters knepen
mond, oogen en neusgaten dicht, alsof ze zouden gaan niezen, en
't meisje Adams kreeg een kleur als vuur, haar kopje helde scheever
naar den linkerschouder en haar zachte handjes begonnen zenuwachtig te beven. De juffers Moenaert, ofschoon diep gegeneerd,
bleven nog de kalmste. De jongste juffer van der Veken slaakte
een korten lach en even fonkelden hartstochtelijk haar zwarte oogen.
— Treiwen 'n es toch nie onzedelijk! waagde Euphrasie van der
Veken, door de ontsteltenis der anderen eenigszins van streek
gebracht.

'N DORPJE. 7I
Dat was ook zoo, en die andere juffrouwen bekwamen wat
van haar schrik en ontzetting. Neen, het huwelijk was op zichzelf
niet onzedelijk en men mocht er dan ook wel over spreken. Het
kwam er maar op aan hoe men er over sprak.
En zij spraken er over, eerst nog met blozende schuchterheid,
van lieverlede vrijer en weldra ongedwongen, zonder einde.
De reden waarom er zoo weinig in hun stand getrouwd werd,
was, — zoo beweerde de tweede der van Santen — dat er haast
geen fatsoenlijke jonge lui waren op 't dorp.
En zij begonnen op te sommen:
De beide zonen van den olieslager waren totaal verboerscht.
Men zag ze haast nooit anders dan in werkpak en in klompen, de
pet scheef op het hoofd en de pijp in den mond, net als hun
werklui. De oudste zoon van den dokter was een afgetrokken sullige
jongen die zich met niemand bemoeide, en de jonge zat gansche
dagen in de herbergen en dronk. Ook alle drie de zonen van den
bierbrouwer dronken. Ook de zoon van den jeneverstoker dronk.
De nieuw-benoemde ongehuwde deurwaarder, ie uit de stad kwam,
was een liberaal, een geus, een schrikkelijk mensch, waar niemand
mee verlangde om te gaan, en de nieuw- benoemde jonge ontvanger, die insgelijks uit de stad kwam, gedroeg zich op een manier,
zoo gemeen, met meisjes beneden zijn stand, dat.
— Zwijg! zwijg! riep Coralie gebiedend, met plotseling hoog
kleur haar jongere zuster toe, want al die andere juffrouwen,-rode
uitgenomen de van der Vekens, zaten al te beven en te blozen.
't Gesprek werd even onderbroken en men praatte over iets anders.
Doch dat ander onderwerp wilde maar niet vlotten, allen zaten
verstrooid met vurige koonen en schitterende oogen naar elkaar te
kijken zonder te luisteren; en 't was een heusche vreugd zonder
protest, toen Euphrasie van der Veken eindelijk langs een omweg
op het eenig werkelijk interessant onderwerp terug kwam.

Het werd meer en meer iets vreemds, heel vreemds ...
Al die saaie, stille, ingetogen „jonge juffers" werden langzamerhand andere wezens, met andere manieren en andere gezichten.
De van Santens schoven nog wel steeds als vroeger stijf en strak
met hun drieën op een rijtje, als mechanisch-opgewonden poppen
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door de stille straten, maar er was iets driester, iets vrijmoedigers
in haar blik en optreden; de Moenaerts zorgden meer en meer
voor keurige japonnetjes en hoeden, en er werd opgemerkt dat
zij sinds een tijd geen dorpsheer meer ontmoeten konden zonder
alle drie te blozen; en de van der Vekens werden heusch wat al
te ongereserveerd, elk oogenblik, zonder eenige schijnbare reden,
midden op straat in proestgelach uitbarstend, of elkaar aanduwend,
of nu eens heel héél langzaam en dan weer met gekke snelheid
voorbij sommige huizen loopend, als 't ware in een voortdurende
onkiesche behoefte om de aandacht op zich te vestigen. En 't
meisje Adams deed nog 't vreemdst van alien: die liep maar aldoor
zoet naar iedereen te glimlachen, en de menschen merkten op dat
ze bepaald scheef uitgroeide, z6ó sterk begon haar hoofdje naar
den linker schouder toe te hellen.
Het duurde dan ook niet lang of de nieuwsgierige aandacht der
dorpelingen werd door al dat abnormaal gedoe ten zeerste geprikkeld.
— Wat voeren ze toch uit? Wat gaat er met ze om? vroegen
de babbelwijven van het dorp elkander af. En zij kwamen met
vrijpostig-vorschende oogen op hun drempels staan, telkens wanneer de „jonge juffers" op haar vaste uren van de kransjes moesten
komen.
De „jonge juffers" merkten wel die opvallende nieuwsgierigheid
en 't begon haar te verontrusten. Soms groetten zij schuw, als
schuldigen, in 't voorbijgaan zonder op te durven kijken. Zij
voelden als 't ware een bespiedend gevaar, een vage dreiging om
zich heen. Tot in de plechtige bespiegeling der kerk voelden zij
die, alsof ze daar reeds op haar plaats niet meer waren. En eens,
op een avond, waren ze werkelijk van ontsteltenis geschrokken
voor een blik van afkeuring en wantrouwen, dien de pastoor —
zoo meenden zij ten minste — onder het lof over haar groep had
laten varen. Zou meneer de pastoor toch iets vernomen hebben?
Wist hij reeds van de kransjes af en keurde hij 't niet goed?
Kwaad deden ze toch niet. Het huwelijk was een Heilig Sacrament
en met vrome reinheid werd het steeds door haar behandeld. Maar
werd het soms te veel behandeld? Zij twijfelden, en vreesden.
Hun twijfel was van korten duur. Op een middag kwam meneer
de pastoor bij de juffrouwen van Santen aanschellen. Dit was op
zichzelf niets buitengewoons noch onrustbarends, want het gebeurde
wel meer dat meneer de pastoor haar een bezoek bracht, om
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giften of aalmoezen te vragen voor Sint-Pieterspenning, voor de
Voortplanting van het Geloof, voor de bekeering der kleine
Chineezen, en zelfs voor de armen der gemeente; maar niet zoo
gauw was hij ditmaal in de ongezellige, sombere salon bij de
„jonge juffers" toegelaten, of reeds merkten zij aan heel zijn
houding en manieren dat er iets ongewoons en onheilspellends op
handen was.
Het was een klein dik ventje met een rond en frisch gelaat en
zilvergrijze haren. De oogen stonden ietwat bol en uitgepuild onder
nauw-afgeteekende grijsrossige wenkbrauwen, en de lippen waren
rond en dik, als werden zij door de groote lange gele tanden
naar voren gedrukt. Zooals hij daar in zijn spannende, vaal-groenachtig-verkleurde en met gore vlekken bezoedelde soutane vóór de
„jonge juffers " stond, had hij zeker niets prestige-inboezemends over
zich, en toch had hij niet zoo gauw het onderwerp van zijn bezoek
even aangeraakt, of alle drie begonnen zij met hooge kleur en
angstig weifelende blikken, stijf op haar stoelen gezeten te sidderen.
— Ieffreiwen van Santen, 't es 'n vriendschapsbezoek da 'k ulder
van doage brijnge, zoo begon hij dadelijk na de eerste groeten en
't banaal voorgepraat over wind en weer. — „Ge kent de weder
genegenheid die joaren lank tusschen-zijdscheatng ru
ulder ouërs en mij bestoan hêt, en ge weet euk da ze mij om
zeu te zeggen de plicht opdroagen hên achter ulder deud veur de
zedelijke toekomst en welvoart van ulder drei dochters te zurgen ...."
Hij zweeg een oogenblik, en zijn bolle puil-oogen vestigden zich
beurtelings strak op ieder der drie „jonge juffers" die, met den
rug naar de ramen, steeds hooger kleurend en stokstijf op haar
stoelen zaten te sidderen.
-- Het es dus euk mijn plicht, voer hij met nadruk voort,
ulder in 't leven te beschirmen, en ulder te woarschuwen, as ik
ondervinde .... da ge, misschien .... op 't peunt zijt.... de
verkierde wig in te sloan.
— Och Hiere, menier de paster! slaakte plotseling de jongste,
in een uitbarsting van onbedwingbaren angst. De tweede zuchtte
en haalde bevend haar zakdoek uit. Stokstijf, als van steen, maar
met zenuwachtig-trillende lippen bleef de oudste roerloos zitten.
— Oo .... kwoad 'n es er nog nie gebeurd, da weet ik wel,
doarveuren zij je te fatsoenlijke meiskes, glimlachte de geestelijke
goedmoediger, moarrr .... hernam hij plotseling weer streng en
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d'er zoe ketone kwoad gebeuren, en 't es 't glen da we
moete veurkomen. Antwoordt mij oprecht en rechtzinnig. Wa zijn
da nou eigentlijk veur vergoaderijngen die ge sedert ienigen tijd
alle weken, 't zij hier aan huis, 't zij bij d' ieffreiwen Moenaert
of van der Veken, of bij iefer Oadams houdt?
Er was een oogenblik doodsbenauwde stilte. Alle drie de „jonge
juffers" zaten om het hardst te sidderen. Toen sprak eindelijk
Coralie, heesch, de trillende stem haast onhoorbaar:
— Kaffee-partijtjes, menier de paster. Nou en dan ne kier te
goare komen, omdat 't leven toch zeer triestig es, altijd alliene
ernstig,

buiten.

— En woarover wordt er zeu al op die partijtjes gesproken?
vroeg de pastoor, met strak - peilende blikken de zusters aankijkend.
Weer plotse akelig-doodsche stilte. Dan eindelijk met zwakbenauwde stem de tweede:
— 'n Beetse van alles wat, menier de paster, om den tijd te
pesseeren.
— Euk over 't huwelijk? drong de geestelijk onverbiddelijk aan.
Een schok doorvoer de drie stijve gestalten, een angstig-schuchtere
stem bekende fluisterend:
— Joa, menier de paster.
— Dus over 't mannevolk! over de liefde! over...,
Eensklaps brak een doffe snik uit en Coralie viel in 't halfduister vóór den pastoor op haar knieën, schreiend -smeekend met
gevouwen handen:
— 0! vergeef het ons, menier de paster! we zijnzondoaressen!
As 't ou belieft vergeef het ons! we 'n zillen noeit mier van ons
leven ...
Verbaasd, verschrikt haast, was meneer de pastoor opgestaan en
dwong hij de bitter schreiende Coralie zich ook weer op te richten.
Maar plotseling vielen nu ook de twee andere met smeekend uitgestrekte handen voor hem neer en jammerden en snikten:
— 0! vergeef het ons, menier de paster! As 't ou belieft vergeef het ons! vergeef het ons! in zulk een overdreven, hysterische
opgewondenheid, dat de geestelijke bang werd voor 't spektakel
en op strengen, dwingend -autoritairen toon uitriep:
— Sstt! hier niet! hier niet! 't Es onbetoamelijk ! Kom noar de
kirke! 'K zal ulder biecht heuren!
Het uitwerksel was oogenblikkelijk kalmeerend. Alle drie stonden
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ze op, droogden haar tranen af, en vroegen met hikkende bevende
stemmen wanneer ze mochten komen.
— Van den achternoene, tegen oavend, tusschen zessen en
zevenen, antwoordde kortaf de pastoor, terwijl hij meteen haastig
naar de deur ging.
Zij wilden hem nog veel meer vragen, hun gezichten krompen
weer ineen van smart en weer strekten zij smeekende handen naar
hem uit, maar streng-gezagvoerend, met berispenden blik, drukte
hij den wijsvinger op zijn gesloten lippen, herhaalde nog eens kortaf:
„van den oavend, tusschen zessen en zevenen," groette, en was weg.

Klokslag zes stonden de drie juffers van Santen inde stille kerk.
Zij namen plaats naast elkaar, dichtbij den biechtstoel, en wachtten
in gedrukt-vrome houding, de handen gevouwen, de hoofden diep
gebogen, de oogen vol schaamte ten gronde.
De deur der sacristij ging open, en meneer de pastoor verscheen
in wit koorhemd, een zwart calotje op het hoofd. Zonder haar te
groeten of zelfs aan te kijken trok hij in den biechtstoel en sloot
het houten traliedeurtje achter zich weer dicht.
Coralie stond met gevouwen handen en ter neer geslagen oogen
op, beklom het houten zijtrapje, knielde bevend op het harde
houten bankje neer. Het zijluikje schoof open, en meneer de pastoors
wit en roze hoofd verscheen in halve schemering, de oogen dicht
en 't luisterend oor tegen de houten tralietjes. Coralie, in mystisch
duizeling, hield de linkerhand beschuttend tegen linkerwang-senul
en oog, duwde haar lippen tegen 't luikje, fluisterde en biechtte.
Ruim twintig minuten bleef zij er onbewegelijk op het pijnbankje
zitten. Tien schoof het luikje in gedempt geratel weer dicht, en
met een kleur als vuur, de oogen ten gronde, de handen gevouwen,
de lippen op elkaar geknepen, kwam zij op haar plaats terug.
Toen ging de tweede zuster. Ook ruim twintig minuten pijnbank,
vuurroode kleur, neergeslagen oogen, saámgevouwen handen, dichtgeknepen lippen.
Toen ging de derde ......

Den volgenden ochtend, reeds vóór de eerste mis, zaten zij aan
de communie-bank.
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Haar zonden waren vergeven, en in een stemming van mystische
vroomheid als nog nooit te voren ontvingen zij om de beurt, het
pand der vergiffenis en der verzoening, de heilige hostie, het lichaam
en het bloed van Hem die voor de zonden van het menschdom
gekruisigd en gestorven was. Zij weenden en snikten in stilte van
zalige ontsteltenis, maar zij voelden zich sterk nu, rotssterk, zeker
voortaan nooit meer in de schrikkelijke zonde te vervallen....

Dan is de beurt der jonge juffers Moenaert gekomen. Daarna de
der van der Vekens, en eindelijk de beurt van 't meisje Adams.
't Is alles héél zacht en stilletjes gegaan. Geen mensch in 't dorpje
heeft eenigen argwaan gehad. De dorpelingen hebben niets anders
gemerkt dan dat de kransjes opgeheven waren, zonder te begrijpen
wat daar wel de reden van mocht zijn.
Maar de kransjes zijn en blijven opgeheven, en nooit meer zullen
zij weer tot stand komen. Dat staat vast. De toestand is nu weer als
vroeger. De negen „jonge juffers" ontmoeten elkaar iederen ochtend
en iederen avond in de kerk. Zij groeten elkander bij het binnenkomen met een kort, stijf buigingje, verdiepen zich in mystisch
hartstocht, komen aan 't eind weer buiten, groeten weer-senul
elkander met een kort, stijf buigingje, en gaan ieder zijn weg.
De „nijpgaten" knippen met afschuw mond en oogen dicht bij
het herdenken aan 't gebeurde, de Moenaerts hoogkleuren er nog
om, het meisje Adams zit er met scheef hoofdje om te rillen. En
allen zien met een bedekte minachting neer op de twee van der
Vekens, die zij nauwelijks nog groeten, en heimelijk, om haar
IQs gedrag en giegelen op straat, de schuld van al hun akeligheid
ten laste leggen.
beurt

Zoo staat hun leven vastgegroeid en zoo zal het ook blijven.
Dag aan dag en jaar aan jaar in doodende versuffing steeds het
zelfde, met langzaam afnemende krachten en steeds enger inkrimpenden levenskring .... tot eindelijk het laatste komt.
Zoo is het leven van de negen ,,jonge juffers" uit het dorpje.
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CAREL SCHARTEN.

T

Een Koning.
Dwaalde ik niet rond met mijnen vreemden lach,
een gek, die blaren at en zich vergastte
op gras, en meende dat hij 't triest hoofd waschte
in vloeiende' edelsteen, wanneer hij lag

in plassen aan den weg, dan, als hij zag
zijn voeten wand'len weer, zijn haar betastte
of daar de Kroon verloren, die er pastte,
een Koning, hij, de dwaas — was ik 't niet? ach .... !
Ja, zoo was ik, zoo wankelde ik de wegen
langs, tot ik kwam binnen jouw zonn'gen tuin,
waar 'k in jouw zuiv're geur mij vond, genezen!

En klaar lachten jouw oogen, Lief, mij tegen
terwijl je zei: hoe is je blonde kruin
goud in de zon! min Koning zal je wezen!
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II
In de Troon-laan.

In de Troon-laan
gingen wij
onder lichte bogen
van helle bladeren .... Te staan
saam in die zaal van zonne-blaan !
Mijn Koningin! o zingen wij
klaar, van zoo klaar een licht omtogen!
In de Troon-laan
lagen wij
op de weel'ge bermen,
Koningen van deze Aard , te baan
in de guldene geur der eike-blaán !
Mijn Koningin! o zingen wij
zwaar, waar zoo zware geuren ons omwarmen!
-
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In de Troon-laan
zagen wij
in ons' dwelmende oogen,
Koningen van 't Geluk, vergaande in den gloed en in 't gloeiende bloede-slaan ... .
Mijn Koningin, o zingen wij
zacht uit, van een zoo Machtige Min betogen!
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III
Zij liep en lachte.
luchtig:
Zij liep en lachte aan mijn zij',
haar hoofd boven 't scharlaken laken
van haren mantel stond in 't blaken
van den opslaanden gloed, een kelk,
die bloost benede', en, blank als melk
van bove', een dauwdrup vangt, zoo zij;
want in de bleek're wangen waken
de stille oogen, vonkel-bij!
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IV
Licht - speling.

Het noodweer week, en onderdoor de donkere,
zóó dikke wolken -dam, dat de avond scheen
gezonken in den vroegen middag, blonk er 'n
reep wit-blakende zonne-hemel heen!
De zacht-gelende lamp lijkt vreemd verlaten
van 't schemeren, waar zij de kern van was;
't wit licht slaat binnen! zie, hoe bleek zij staat en
sterft in goudig gesmeul en grijzige asch ... .
Maar jij, bij dit altaar, jij wordt een wonder,
mijn heerelijke vrouw! is niet je wang
in 't kwijnend gloeien zacht rood -goud, wijl blonder
d'aér blauwig blankt in 't witte licht-gezang ?

Je oogen schijnen bij die wondere speling
van glanzen, in gelijke klaarheid uit;
't ziek lamplicht smelt, en in al wijd're streeling
zie hoe de zon je lieve hoofd omsluit!

IV

6
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i!1

Tusschen de bloemen....

Tusschen de bloemen lag zij in,
mijn blijde meid!
Op 't wit-kant jakje, onder 'r kin,
vonkte een juweel, en op haar wang
lag 'r een geschreid ...

Roze narcisjes in kristal
stonden zoo bros
in 't noen-licht niet, als zachter val
rob bloesems dwaalden aan haar wang,
die donz'ge blos !

Mijn heerlijk kind, mijn bloeme-hoofd,
waar 't licht om beeft
in 't fijne goud-gestroom, dat dooft
in blonde vlokke aan blanke wang,
mijn ooft, jij leeft

VERZEN AAN HAAR.

jij leeft, en heb 'k je te@r betuurd
'n klare stonde er
van luist'rijk-fijnen gloed, dan duurt
wel ure' en eeuwen wang aan wang
het zaal'ge Wonder!
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MARIE METZ- KONING.
De koetsier achter haar sjorde met de koffers. Hij riep iets_
Naderende voetstappen knerpten over 't natte grint. De breedeglas-deur van het Hotel blikkerde open. Een knecht met rozerood katoenen jasje kwam.
Moest ze nu den koetsier nog betalen? Langzaam 't hoofd wendend
talmde ze, en trachtte een gedachte duidelijk in zich te doen
worden; maar 't leek of haar gedachten voorbij-trekkende mist-wolken waren, ongrijpbaar.
Ze was zoo moe; al maanden-lang was ze zoo moe; en de reis,,
alleen, had haar nag moeder gemaakt.
Nee, maar wat teutte ze toch! De dokter had immers geschreven,
dat hij 't rijtuig stuurde. Dan zou ze 't vanzelf wel op de rekening
vinden. Haar hand, al naar haar zak gedwaald, ging weer terug.
0, ja, haar parapluie lag nog in 't rijtuig. Ze keerde zich om.
-- M'n parapluie!
De knecht die den koetsier hielp, iets sjofeler dan die bij dedeur: een leeren voorschoot had hij aan, gaf haar de parapluie.
Nog een knecht kwam van achter 't Hotel geloopen, en begon
met de andere samen de koffers weg te dragen. Die met 't rozerood jasje was nu bij 't rijtuig.
Ze wendde zich weer naar de deur, waar juist een mijnheer
kwam; de dokter zeker: een zakelijk gezicht, niet onknap; maar
met een zijn oog-blik schel makend lorgnet -geglinster, en met
een donkeren baard, die evengoed een onbeteekenend als een beteekenisvol gezicht kon maskeeren.
Hij kwam niet naar haar toe, wat ze prettig vond: ze hield niet:
van toeschietelijke menschen; en vooral niet nu.
-

-
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Om den hoek van 't Hotel, onder de leege warande, waar
lusteloos, tegen pilaren, verregende roze -struiken klommen, en
waar op den steenen vloer kleffe, gele kastanjeblaren plakten,
afgewaaid van de groote, regen-rebbelende boomen naar achter,
achter 't rijtuig, bij een vijverkom met nu stille fontein, kwamen
gearmd twee dames: een dikke zwarte- met -git, en een dunne
bruin -grijze; maar toen ze háár zagen, keerden ze weer terug:
uit beleefdheid zeker.
— Mevrouw Radichem? vroeg de dokter, wijd open de deur.
En op haar buiginkje: dokter Lubeck.
Ze was nu binnen. De deur blikkerde dicht. Om haar koelde
de verlatenheid van 't vreemde: de vreemde, witte gang, stil,
met dikken looper en veel geheim dichte deuren.
— Uw man schreef me, dat 'k zelf maar 'n kamer moest kiezen
voor u.... niet te hoog. Mag 'k u dus maar 's voorgaan?
Weer boog ze. De stem van den dokter, kalm, zich -zeker,
spande iets tusschen hem en haar: iets als plotseling vertrouwen;
als even-hoop. Ze kwam gedwee achter hem aan.
Een deur achter in den gang ging open; de zwarte en de bruine
dame kwamen er uit. Ze keken; ze waren zeker toch nieuwsgierig.
Ze groetten nu, en gingen een trap op, die, wit als de gang,
zichtbaar omhoog wentelde.
— Is 't niet te koud voor u, zoo, juffrouw Verbeek? vroeg de
dokter, alsof 't hem niet al te veel interesseerde.
Ietwat giechelig riep de bruin- grijze dame terug:
0, nee, dokter! En bovendien gaan we nu naar boven.
Ze lachte verlegentjes nog wat achteraan, en volgde toen de dikke
zwarte, die was blijven klimmen, langzaam, of haar knie pijn deed.
— U vindt 't hier stilletjes, zei de dokter, nu weer tot de nieuwe
patiënte. We zijn maar met ons tienen aan tafel.
Hij zei 't tevreden; en zij begreep hieruit, dat hij dit goed voor
haar vond; maar ze wist niet recht wat te antwoorden, en zei dus:
— 0, zeker met deze tijd van 't jaar.
Ze waren nu bij de trap, netjes, met koperen loopex-roeden en
koperen leuning. Alles deed prettig aan; alles was netjes; en er
werd nergens gewerkt. Vooral die witte trap, met koperen leuning
tegen witten muur gaf een mooi-stil gevoel van vanzelf-helderheid.
Eerst kwamen een viertal treden, breed, en dieper dan de meeste
trap-treden zijn; dan een overloop met planten voor een raam
—
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uitziende in den tuin: triest, nat, leeg, al schemerig, met ver
overal doode blaren.
-waidebomn
Toen kwam een lange trap, eerst wentelend, dan recht.
De dokter steeg langzaam, maar losjes, zonder inspanning te
toonen: zóó, of hij met voordacht alle gedachten van zich af
wou leiden, of eigenlijk van zijn trappen -klimmen.
Halverwege zoowat bleef ze stilstaan; hij ook, even op haar
neerziende. Buiten zijn lorgnet om zag ze nu, dat zijn oogen
goedig waren: zachte, bruine oogen met iets meelijdends er in;
maar onder zijn snor spande strak zijn mond: tè strak.
Toch voelde ze haar vertrouwen rijzen.
— U hebt last van hartkloppingen, zei hij, zonder dat 't als
een vraag klonk.
Ze knikte.
— Dat wordt wel gauw beter, vervolgde hij. Als u uitgerust
bent, gaat dat over.
Ze begon weer te loopen; keek onder 't loopen op naar boven
waar 't donker was.
Boven gingen voetstappen voorbij.
— Klaartje! riep de dokter.
De voetstappen, snel-zacht, kwamen terug.
— Steek hier de lichten op.
— Ja, dokter.
Schrappen over een lucifersdoosje, flauw licht, dooven, weer
licht, toen, met een floepje, een vaste vlam.
Gas hebben ze hier, dacht de patiënte, wat verwonderd. 't Kurhaus lag toch een heel eind van bewoonde streken af. Maar 't gaf
haar een rustig voelen van degelijkheid en solide comfort: van een
inrichting die bloeide, en wat doen kon dus.
Dat licht boven hielp; 't leek haar op te trekken. Ze voelde
minder zwaarte.
De voetstappen boven waren stil gebleven.
— Is op een -en- twintig alles in orde? vroeg de dokter, al boven,
donker tegen 't licht.
— Ja, dokter, antwoordde het meisje, dat ze, nu ook boven,
zag: een niet-jong-meer dienstmeisje, dat heel bescheiden deed.
Ze knikte haar toe, hijgend even, de hand op 't hart om den
dokter te toonen dat ze weer rusten moest. Het meisje had langzaam teruggeknikt, wachtte nu onbeweeglijk. Een eind verder
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stond de dokter en keek de patiënte aan; maar nu weer náárblikkerend van zielloos licht zijn lorgnet.
Later leerde ze die lorgnet toch prettig vinden, omdat 't zoo
indifferent deed; terwijl indifferente dingen haar kalmeerden.
— Nog maar 'n paar stappen, beurde de dokter op, terwijl
hij, weer voor haar uitgaande, een kamerdeur opende.
Achter haar was het dienstmeisje van de trap gewischt: zóó
namelijk had het snel-zachte af-trippen aangehoord.
De kamer, lang en smal naar een breed raam toe, donkerde
al. Links bij 't raam, 't hoofdeinde naar 't licht, stond een bed,
zwart met koperen knoppen.
— U wilt zeker wel dadelijk wat gaan rusten, vroeg de dokter.
Ze zei: ,.,Ja", 't even als náár voelend, dat hij heen zou gaan.
Hij leek haar hier een bekende, schoon ze hem nooit tevoren zag.
— Dan kom 'k over 'n half uurtje terug, zei hij. Ziet u 's:
hier is de bel, als u wat noodig hebt.
Zijn hand, blank in den schemer, gebaarde naast de deur.
— Dit knopje, precieseerde hij, denkelijk niet wetend of zij
electrische bellen gewoon was.
Ze voelde weer iets te moeten zeggen, en zei:
— Dank u.
Toen hij weg was, keerde ze zich naar 't raam, dat ook in den
tuin uitzag: een 's zomers zeker wel mooien tuin, maar die er nu
droef en verlaten uitzag. Een perk begonia's lag vlak onder haar
raam: de brosse stengels hingen om, zwart gespat van regen -opaarde; veel van de teer- getinte bloemblaadjes lagen afgerukt,
weggewaaid in 't gras, tot op 't grintpad. Dof-nat bewoog het gras;
en de gele, afgevallen bladen, los er op, deden telkens of ze weg
wilden vliegen, maar dan weer vastgehouden werden. In het dichtbije
pad lagen veel roze-blaadjes; en de stamrozen er langs heen waar
ze afgewaaid waren, hielden nog maar alleen propjes geel - groene
draadjes van meeldraden vast, die stug-bewogen tusschen de dikke,
dof-glanzende, druk - flapperende bladen uitpiekten, loos, als staakjes
van uitgebrand miniatuur- vuurwerk den morgen na een feest.
Nog maar hier en daar hing een klein rose of roomgeel blaadje,
los, wachtend op den wind, die 't weg zou doen zeilen.
Verder waren de boo men en de paden, was het alles beneveld
van vochtigen schemer, die, doorzichtig grijs, eindelijk overging
in het vaste grijs van de lucht.
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Een paar witte beelden, als graf- monumenten, stonden verlaten,
bewaaid van slap-op-hen- plakkende bladen op gazons. Langs één
er van slingerde los een verregende kamperfoelie -rank.
Wat was dat droef, droef als haar eigen hart....
Langzaam, te moe om het snel te doen, begon ze zich te ontkleeden: eerst vinger na vinger haar donkere glacé's, toen haar
hoed, haar mantel, haar japon. Alles lei ze netjes neer, op een
stoel, stil, in den schemer. Ze kon zó6 nog genoeg zien. Ze voelde
geen behoefte aan licht; ze voelde alleen behoefte om te liggen,
stil, haar gezicht naar den muur, haar gedachten stil, al maar
bij 't zelfde..
Zou de dokter straks terugkomen om haar te onderzoeken?
dacht ze. Dan moest ze zich heelemaal uitkleeden. Maar ze hadden haar koffers nog niet boven gebracht; ze kon haar nachtpon dus niet aandoen. Misschien kwam hij ook maar, om haar
wat moed in te spreken; want dat onderzoeken zou hij toch allicht
tot morgen uitstellen.
In elk geval zou ze, tot de koffers er waren, maar zóó op bed
gaan liggen.
0, de sprei was er af! Dat had zeker het dienstmeisje gedaan.
Wat liep die zacht! Prettig, zoo zacht.... zoo zacht moest alles
om je heen doen, als je zoo moe was....
't Was hier stil.... héérlijk stil.... 0, die stilte, die afwezigheid van bekende geluiden, van geluiden die je aan bekende, in
treurigheid-bekende dingen herinnerden, deed goed..
Hoe lang zou ze nu hier moeten blijven, alleen, van alles af:
haar heele huishouden aan vreemden overgelaten?
„Haar heele huishouden"..., er was niet veel meer, sedert....
Maar daar mocht ze niet aan denken .... De dokter, thuis,
had haar al maanden voorgehouden, dat ze daar niet aan denken
moest .... Die plaats zou wel weer eens gevuld worden, had hij
gezegd .... naar hijzèlf meende, goedig ...
Maar zij hield niet meer van hem, sedert hij dat gezegd had;
want die plaats zou nooit vervuld worden. Ook als er andere
kindertjes kwamen, zou de plaats van dat e'éne, éérste kindje open
blijven, van dat arm- kleine, bleeke kindje, dat zelfs nooit tegen
haar gelachen had, maar waaraan al haar hoop, al haar liefde,
al haar verwachten van een heel meisjes-leven vastzaten ...
Want een man, al was 't nog zoo'n goede, brave, had voor
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haar gevoel altijd iets aan - haar -vijandigs gehad, iets dat je niet
begreep, dat nooit heelemaal van je was.... En diep in haar
hart had ze eigenlijk nooit iets anders verlangd, dan een kindje
te hebben, omdat dat 't eenige was, wat je werkelijk bezat; wat
werkelijk -van-jou was; wat je zoo heelemaal vertroetelen kon en
verzorgen vlak tegen je aan.. .. wat je voeden kon, met je lijf,
vlak tegen je aan..., je armen er omheen .... je hoofd er over
gebogen .... dat nergens iets 't aanraakte dan je eigen liefde ... .
Van haar man hield ze; zeker; maar hij was niet van haar alleen. Hij had nog zooveel anders, zooveel andere plichten, zooveel
belangen buiten haar. Ze voelde nooit, dat hij van haar - alleen
was, zooals ze dat bij haar kindje gevoeld had, toen 't er was,
en vóór 't er was .... Ze voelde zich in zijn leven een bijzaak....
en misschien daardoor was hij ook in háár leven een bijzaak gebleven. Ze voelde, hoe hun beider wezen zich nooit vermengden
tot één .... hoe hij het fijnste en teerste in haar niet begrijpen
kon..., alleen maar, omdat hij een man was, en anders voelde dan
zij: anders lief had, anders vreesde, anders hoopte dan een vrouw....
Ditzelfde had ze altijd in alle mannen gevoeld; en daarom nam
ze 't hem ook niet kwalijk. Ze vond hem een goed, eerlijk man,
al liet hij haar innerlijk alleen..
Maar van het kindje hadden ze samen gehouden .... En toen
het kindje er was, had hun liefde haar inniger geleken dan
vroeger, omdat die samenkwam in het kindje: hun kindje; omdat
ze elkaar in die liefde bijna begrepen.
Bijna; want nu het kindje er niet meer was, zag ze wel, dat
hij háár liefde niet in vollen omvang begrijpen kon; want dan zou
haar weg-leven in- treuren hem niet zoo ongeduldig maken ...
Hij zei wel, dat hij niet ongeduldig was, alleen ongerust; maar
ze wist wel, ze voelde wel anders.... en dat deed haar nag meer
inkrimpen -in- treuren .... inkrimpen -in- eenzaam-treuren ... .
Langzaam gleed ze op bed, en ging zóó liggen dat ze goed
lei, 't hoofd goed, en de schouders goed, en heelemaal goed: zóó
dat ze zich niet voelde .... Zoo lag ze graag; en zoo wou ze wel
altijd blijven liggen: te moe om te denken, zelfs fel aan dat; te
moe om te schreien; stil; in 't half donker....
Maar ze mocht niet blijven liggen, had haar man gezegd. Ze
had plichten, plichten tegenover hem, den levende. Ze mocht
niet blijven liggen in egoïst treuren om een doode .... En omdat
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ze niet mocht blijven liggen, had hij haar hierheen gestuurd. Het
zou wel veel geld kosten; maar dat moest er dan nu maar af,
had hij gezegd. En dokter Lubeck was een knap man.
Dat gelóófde ze ook wel. Ze had het al van zoovéél menschen
gehoord. En hij had ook wel iets over zich..., om....
Maar hoe hij haar beter zou kunnen maken, dat begreep ze niet!
Ze was immers niet ziek: ze was ongelukkig. Ze voelde zich
verlaten: alleen - gelaten ... .
't Was belachelijk dat ze dat „ziek" noemden!
Maar toch zou ze trouw alles doen wat dokter Lubeck haar voorschreef.... En ze voelde ook wel iets als hulp van hem uitgaan ...
Zou hij goed zijn? Zou hij medelijden hebben met haar, met
al de zieke menschen die hier kwamen? Als dat zoo was, had hij
geen plezierig leven; want dan was zijn hoofd altijd vol met de
droefheid van anderen.
Ja, hij had haar, even, meelijdend aangezien. Maar ze was heel
benieuwd, wat hij voor haar zou kunnen doen.
Want medelijden, zoomaar medelijden, kon een mensch niet
genezen....!
Of was de liefde in het medelijden toch misschien in staat om,.
net als in de tijden van Jezus, wonderen te doen .....
Ze was óp van moeheid. Telkens vaagden haar gedachten weg
in slaap. Maar dan schrikte ze wakker, strak in donker, strak zich
afvragend: of hij wonderen zou kunnen doen .....
Want alleen een wonder zou haar terug kunnen geven haar
jonge levensliefde, zou haar weer gelukkig en vroolijk kunnen
maken, terwijl het kindje weg was: voor altijd weg.... terwijl
ze het koud en stil weggestopt hadden onder de aarde... . waarop
zij nu voor altijd alleen bleef....
Want niets zou haar kunnen vergoeden het verlies van haar
Maagd-kindje; van 't lang-gehoopte kindje uit haar meisjes-denken;
van 't kindje waar ze al naar verlangde, toen ze zèlf nog een
kind, haar poppen kuste....
En eindelijk niet slaapdronken meer, wachtte ze in strakke spanning de komst van den dokter, die zoo knap was.. . . en overdacht
ze al maar wat hij zeggen zou, wat hij doen zou, om haar terug
te geven het deel van zichzelf, dat ze met het kindje verloren
had.... het mooiste deel van zichzelf, dat nu begraven lag bij
het kindje, onder de aarde, waar de herfst-nacht over schreide....

WEEST ÉÉN GIJ

ALLEN!

Lied van Groot-Nederland
DOOR

J. B. SCHEPERS.

Geloof, geloof! Er zullen dagen komen,
Dat heel dit Laaglandsvolk zich zelf hervindt,
'En kernig volk waarvan nu dichters dromen,
Dat 'en nieuw leven en met kracht begint.
Geloof in 't eigne, volk, hoe ook verspreid:
Over het wijde veld in 's werelds Zuiden;
Waar Lei z'n water door oud Vlaandren leidt,
Of hier, waar molens op ons strijden duiden.

in 't eigne, volk, in 't verre Westen
In 't graanrijk overoseaanse land,
Of in de Oost, waar wij 'en staat grondvestten
Werkend bij 't schroeien van de zonnebrand;
Geloof in de eigen toekomst, mag ook klein
In vreemde wereldsteén ons aantal wezen;
Geloof! En blij zal 't her- ontwaken zijn:
't Volk is, voorgoed, van dommelzucht genezen.
Geloof

de zon in onze waatren flikkert
En weerschijn lichtgolft langs de bruine boeg,
Zolang het rietomruiste meer er blikkert
Als Oostewind de laatste wolk verjoeg;

Zolang
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Zolang de hoeven duiken in 't geboomt
En ruisend dekken werkzaam boereleven,
Het spieglend vee op polderdijkjes droomt,
Zijn zwart en wit aan 't landschap leven geven;
Zolang het gele koolzaad over de akker
Ruist bij 't bedwelmend bloeiend boneveld —
En zorg voor 't oogsten houdt de landman wakker:
En immer zaait hij weer, hoe ook gekweld;
Zolang de stille hei in 't Oosten zoemt
Van bijen om de grauwe stille schapen,
Waar aan de kim 't reuzengesteente opdoemt,
Waar de eeuwen door forse voorouders slapen;
Zolang dat land herleeft op schilderijen,
Telkens en telkens weer in nieuwe pracht;
Zolang zich dichters in dat mooi vermeien,
En beeld en klank ons aandoen met hun macht;
Zolang musea, kerken ons verleên
Herleven doen voor kenners der historie
En 't hart ons klopt voor helden, moegestreên
Voor 't vaderland, maar niet voor eigen glorie;
Zolang ook zal de vrijheid ons doortrillen
En wie er vroeg of laat vertrokken zijn:
Er daagt in ons één, onweerstaanbaar willen,
'k Zie de uchtend geel al van de gouden schijn.
Die zon van wil zal gloeien door de ziel
Van allen; groot zal 't kleine volkje worden;
Hoe enge grenzen 't ook ten dele viel,
Ze zijn 't genoeg: wee wie er over morden!
Vergaan zijn allen dan die niet geloofden,
Die in kleinmoedigheid hier sidderden,
Uit vrees voor de overmacht het eigne uitdoofden,
Het eigne, grootste wereldmacht, die 'k ken:
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Dat eigne houdt verdrukte volkren staand,
Hun zelfbewustzijn doet hun rustig wachten;
De jaren gaan voorbij, onhoorbaar gaand:
Zij willen vrij zijn steeds, eens slaagt hun trachten!

Maar wij zijn vrij, wij willen vrij ook blijven,
Groot in het kleine zijn, maar niet alleen:
In 't grote groot moeten we in 't vaandel schrijven
En in ons hart: wie groot voelt is niet kleen.
Geloof in de eigen kracht van Nederland,
Van Vlaandren, van Zuid- Afrika, van allen,
Die verre togen van dat lage strand!
Weest één in dat geloof! Weest één gij allen!

Haarlem.
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EENIGE DENKBEELDEN OVER PRACTISCH
FLAMINGANTISME
DOOR

MARTEN RUDELSHEIM.
I.
Het zal nog wel een heele tijd duren alvorens men over wat men
het Flamingantisme noemt zal uitgepraat zijn. Deze beweging is
immers nog niet in dat stadium getreden, waarin de motieven van
haar bestaansrecht, als zich klaar opdringende waarheden, anker
vatten in den geest van den objectieven beschouwer. Want juist dit
is het kenteeken van de allerlaatste ontwikkelingsperiode dezer
beweging, dat haar aanhangers meer en meer het nevelige gevoelsveld verlaten, om bij voorkeur de scherp omlijnde bergen van de
realiteit te bestijgen, van waar de blik alles vrijer kan omvatten en
de verhoudingen waarin de dingen tot elkaar staan beter kunnen
worden nagegaan.
Het is mijn doel niet hier de geschiedenis der Vlaamsche Beweging te schrijven, — daartoe is de tijd misschien nog niet gekomen, —
doch vastgesteld mag toch wel worden dat de meeste jongeren
onder de Vlamingen den brui geven van het romantisch Flamingantisme, dat hier jaren lang gewoed heeft, dat nu nog een niet te
versmaden schare van aanhangers telt, dat zijn heil vooral in het
zaligmakende „woord" zoekt, maar tot een krachtige, practische
daad meestal onmachtig bleek.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het romantisme ook
niet zijn zekeren zonnigen kant had, — en waar het in staat was
de geestdrift aan te kweeken was het ongetwijfeld een element dat
niet te versmaden viel, — doch de uitkomsten hebben bewezen dat
men met dit romantisme zijn stok voorbij was gesprongen, dat
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groote, warme woorden wel op het oogenblik zelf waarop zij worden
uitgesproken een gemoed in beweging kunnen brengen, doch dat
het daarmee gaat als met de zich uitspattende stralen van de zonneschijf, die bij haar wegzinken aan den horizont ook de stralen met
zich meetrekt. Keerde men in het leven van elken dag terug, dan
bleef er van heel die gevoelsopwelling niet veel meer over, en
buiten enkele diep overtuigden, — ik zou bijna zeggen fanatieken, —
hadden de meesten bij hun gewone bezigheden geen tijd, geen gelegenheid en geen aanleiding om te denken dat er veel gebeurde in het
dagelijksch bestaan dat tegen elk rechtvaardigheidsgevoel en tegen
de logica van de ontwikkeling in een volksbestaan indruischte.
Ik zal ook de laatste zijn om te ontkennen dat er uit dit romantisme niets goed gesproten is, dat de wetten die tot nog toe ten
voordeele van het Vlaamsch en de Vlamingen tot stand kwamen niet
grootendeels zijn werk zijn, — doch ik vergeet daarbij ook niet dat
die wetten in de practijk dikwijls een doode letter blijven en dat
politieke oorzaken aan haar ontstaan niet vreemd waren, — maar ... .
de tijd van het romantisme is in kunst en litteratuur sedert lang
achter den rug, en waarom zouden wij het in een sociale beweging,
die het Flamingantisme toch werkelijk is, bijbehouden, waar overal
elders alles naar werkelijkheid dringt?
Banketten, landdagen, volksvergaderingen en optochten, dat kan
alles wel zijn eigenaardig karakter hebben, dat kan wel een vroolijke,
kleurrijke, folkloristische noot werpen in een schilderij dat anders
grijs van diepen ernst zou zijn, maar het blijft toch niet anders dan
een c accessoire ", en waar men het op het voorplan zou willen
zetten, daar wordt het noodzakelijk evenwicht verbroken dat elk
harmonisch samengesteld geheel eigen moet zijn.
Ware het nu daarbij gebleven, dan zou het nog zoo erg niet
geweest zijn, doch elk gebaar dat niet in - de juiste verhouding staat
tot de oorzaak die er aanleiding toe gaf, elke uiting die niet nauw
overeenstemt met de innerlijke waarde van de zaak waarvan-keurig
zij de weerspiegeling moet zijn, wordt gedisproportioneerd, dus onharmonisch, bijgevolg caricaturaal. En dit is dan ook het gevolg geweest
van die al te opgewonden geestdrift van onze romantisch getinte
Flaminganten. Een zuivere kijk op de dingen werd er door beneveld, een scherpzinnige critiek er door verhinderd, een hoogere
opvoering van geest, gevoel, gemoed, karakter er door in den
weg gestaan. Tot nu toe gold maar al te veel de stelregel
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dat iets goed was enkel en alleen omdat het TVlaamsch was.
Juist dat gebrek aan ernstigen, critischen zin gaat door het
grootste deel van onze Vlaamsche Beweging, vooral door het gedeelte dat, om twee ronde getallen te kiezen, tusschen 185o en
1890 ligt, en nu nog zijn veel van onze mannen daarvan niet vrij
te pleiten: het gebrek aan critischen zin waarvan de schuld misschien
grootendeels in het ontbreken van historischen zin te vinden is.
Heeft men ons van onze kinderjaren niet met onwaarheden gespijsd ?'
Heeft men ons niet als een zon van waarheid Ledeganck's Drie
Zustersteden voor de oogen laten schitteren en met geen enkel woord
de verzen die hij aan de stad Gent toevoegt gehekeld:
En dat uw gouden spraak reeds dan een Maerlant vond
Toen aan den boord der Seine een nieuwe taal ontstond!
waar toch ieder die slechts een elementairen cursus van Nederlandsche
letterkunde had bijgewoond den groven leugen in kon ontdekken?
Maar in den geest van de denkenden onder ons maakte de
onwaarheid voor een positieve kennis plaats.
Hadden de Flaminganten ons niet op alle mogelijke wijzen verteld
dat de strijd van 1302 tusschen Vlaanderen en Frankrijk een rassen
hebben wij dit niet als klinkende munt opgenomen-strijdwa,en
tot de nasporingen van den Franschen geschiedvorscher Funck
Brentano en van de jonge Belgische historische school met Pirenne
en zijn leerlingen ons kwamen bewijzen dat er hier van geen strijd
tusschen twee rassen, maar wel tusschen twee klassen sprake kon zijn?
Aldus verdreef de objectieve wetenschap een andere leugen.
Verdreef? Niet bij allen ! Afgoden die men eens gediend heeft
verbreekt men niet zoo spoedig. Toen ik onlangs ergens een lezing
hield over dien Gulden Sporenslag en daarin de moderne opvatting
verdedigde, zeide mij in een kleine discussie, die ik na de voordracht met één onzer meest overtuigde en krachtdadige voorstanders,
van het oud•Flamingantisme had, deze persoon, — wien ik om zijn
karakter den grootsten eerbied toedraag, — dat, zelfs indien de
strijd van 1302 in economische redenen zijn oorzaak vond, men
dit aan de Vlamingen toch niet mocht vertellen, om hun hun
geestdrift niet te ontnemen. Dus nogmaals onwaarheid!
En zag men dan niet in dat een zaak die op zulke gronden berustte
wankel stond en nooit tegen de aanvallen eener wetenschappelijke
critiek bestand zou zijn?
Het werd ingezien! Uit Gent ging de eerste stem op om het recht
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eener hoogere Vlaamsche Beweging, die op positieve gronden zou
steunen, te bepleiten. Het was in x895, toen Prof. Dr. Julius Mac
Leod zijn zoo merkwaardig vlugschrift Taal en kennis liet verschijnen, dat eenige jaren daarna door de niet minder belangwekkende geschriftjes Het Nederlandsch en de Wetenschap (1901)
en Nieuwe Wegen (19o1) gevolgd werd. Van Gent sloeg de wind
over naar Brussel, waar hij in 1896 Vermeylens' Kritiek der
Vlaamsche Beweging opblies, die, ondanks zijn bijzonder anarchistisch karakter, toch klinkende waarheden bevat, waarachter zijn

zoo suggestieve Vlaamsche en Europeesche Beweging (i 900) werd
opgezweept, om nu voor enkele maanden, alhoewel op minder
algemeen terrein, door zijn beschouwingen over Particularisme te
worden volledigd.
Het was wel kenschetsend dat die critiek juist ontstond in twee
universiteitssteden, eigenaardig dat Gent weer den stoot gaf, de
stad, waar kort na de omwenteling van 1830 de maar al te weinig
gewaardeerde literair-historische school met Willems, Blommaert,
Van Duyse, Snellaert, Serrure, e. a. het leven ontving. Haar aanhangers waren nog de volgelingen van het ernstig hooger onderwijs
in de Nederlandsche taal door Willem I ingesteld, helaas dadelijk
na 183o door onze verfranschte en verfranschende regeering afgeschaft.
Zoo waren die twee personen, de een vooral met het oog van
den empirischen vorscher, door de ontleding van de toestanden, de
ander met de meer instinctief-dichterlijken blik van den ziener er toe
gekomen andere gevolgtrekkingen af te leiden uit feiten die op de
landen van ons Vlaamsch leven voor het grijpen lagen. Wij van
onzen kant willen beproeven nog wat dieper door te dringen inde
ontleding van feiten en toestanden en de Vlaamsche Beweging te
toetsen aan het algemeen Belgisch karakter, zonder de betrekkingen
uit het oog te verliezen waarin zij tot Holland zou moeten staan.
II.
Ja, Holland heeft ons dikwijls met spot bejegend, ons gewoonlijk
van uit de hoogte behandeld, ons als een onmondig kind beschouwd,
dat nauwelijks op eigen beenen kon staan. Wij herinneren ons nog
wel de bewering van Van Deyssel, die zeide niet van de Vlamingen
te houden, en ook Frans Coenen, die ons zoowat als morsige
broertjes beschouwde, hebben wij niet vergeten. Maar toen zij dat
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schreven had Verwey en vooral Kloos voor Holland Guido Gezelle
nog niet ontdekt, was Streuvels nog niet begonnen Europa voor
zich in te nemen en behoorde Teirlinck nog tot de onbekenden.
En toen de beide Noord - Nederlanders hun vonnis velden, wisten
zij niet dat er in een hoekje van dat Vlaanderen al sedert lang
een dichter leefde en een ander had geleefd, — ik bedoel Albrecht
Rodenbach, — en beseften zij heelemaal niet welke krachten in dat
Vlaamsche land werkend waren.
Zij kenden niet het intieme gemoedsleven van de literair en
artistiek begaafde Vlamingen, — ik weet wel dat die niet heel
talrijk waren, — en hadden hun oordeel opgebouwd volgens den
indruk dien het Vlaamsche gezelschapsleven op ze gemaakt had en
volgens de gewaarwordingen die geschriften van minder alooi in
hen hadden teweeggebracht.
Zij vatten ons niet ernstig op. Zij zagen in ons den lawaaienden,
pater- goed - levenden, oppervlakkigen Vlaming, die over alles behalve
over iets ernstigs kon praten. Nu, daarin hadden zij niet heel en
gansch ongelijk. De afstand tusschen den luchthartigen Vlamingen
den alles diep ernstig bekijkenden Hollander is inderdaad groot, —
er liggen toch nagenoeg driehonderd jaar tusschen, — het is de
afstand tusschen een cultuurvolk en een natie die nauwelijks begint
mee te spelen in het concert der Europeesche volkeren.
Doch konden wij hier minder door het prisma der cultuur beschouwd worden, dan viel het wijd zich uitspreidende licht der natuur
weelderig over ons, dan had de zee innig tot het hart van Rodenbach gesproken, dan had Gezelle de geheimen van boomen,
bladeren, beken onderschept, dan was Streuvels diep doorgedrongen
in de ziel van de natuur. En daarvoor was geen cultuur noodig
geweest, daarvoor zou cultuur misschien zelfs noodlottig kunnen
worden. Want ook de groote Hollandsche zeventiende eeuw was
niet het gevolg van een langdurige geestesontwikkeling!

III.
Ik zal daarom in dit opstel den artistieken kant van het Vlaamsche
leven ter zijde laten en alleen den cultuurtoestand van ons volk in
oogenschouw nemen. Het een is wel nauw met het ander verbonden,
want geen kunstenaar zal door zijn volk naar waarde kunnen
worden geschat, wanneer dit volk niet in die mate bewust wordt
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gemaakt om in staat te wezen zijn artisten te begrijpen. Kan het
dit niet, dan blijven dezen toch zonder eenigen beschavenden invloed
op hun landgenooten.
En stellen wij de vraag of wij nu reeds een cultuurvolk zijn, dan
kunnen wij daarop volmondig „ neen " antwoorden. Wij zullen hier
de oorzaken daarvan niet nagaan: verfransching en politiek zijn de
twee hoofdschuldigen. Wij zullen de toestanden nemen zooals zij
nu zijn, en dan moeten wij tot de slotsom komen dat de Neder

beschaving hier tot nog toe met de Fransche beschaving-landsche
niet kan concurreeren.
De psychologie van ons volk? Zeker, die is er voor veel tusschen.
De zoo belangwekkende Vlaamsche kronieken van Prosper van Hove
in Groot-Nederland hebben reeds enkele hoekjes opgelicht van onze
Vlaamsche cultuurtoestanden. Ons volk heeft naast zijn groote hoedanigheden ook niet minder groote gebreken. Het age quod agis
schijnt hier over het algemeen een onbekende klank te zijn. Een
kreet, een beweging en niets meer! Geen doorzettingsvermogen!
-Geen ruime blik op de dingen, geen ernstig onderzoeken van de
gevallen! Veel oppervlakkigheid, veel onverschilligheid, vooral heel
veel dilettantisme!
0, dat ellendige dilettantisme! De goede vader Sleeckx zei het
reeds in een merkwaardige redevoering op het eerste Nederlandsch
Congres te Gent in 1849, dat de eerste zonde der Vlaamsche strijders
hun gebrek aan ernst was. Hij liet zich spottend uit over de vele
zoogezegde letterkundigen die na 1830 waren te voorschijn gekomen, — want indien ergens dan kan men hier het vers van
Kloos in herinnering brengen waarin van elk rijm-zottertje een
familiefeest gemaakt wordt, — hij deinsde er niet voor terug om zelfs
-den toenmaals zoo gevierden Ledeganck onder de liefhebbers te
rekenen, en legde den vinger in de wonde, toen hij in de partijtwisten een ontbindend element zocht. Deze rede, die op het oogenblik dat zij werd uitgesproken zooveel opschudding verwekte,
heeft ongelukkiglijk niet den invloed gehad dien men er van had
willen _zien uitgaan, en de denkbeelden die er in uitgedrukt waren
zouden gedurende verscheidene tientallen van jaren begraven
blijven. Ledeganck geeft toch pas eenige jaren geleden zijn standbeeld gekregen, net als Goethe en Schiller, de partijtwisten staan
een algeheele verwezenlijking van het Vlaamsche programma nog
steeds in den weg, het geliefhebber is verre van verdwenen, en
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de ernst, ja, die laat ook nog een heelen boel te wenschen over.
Over de kentering die in den laatsten tijd tot stand kwam sprak
ik hooger. Het mag ons niet zoo onverschillig laten wat de vreemdeling, zeker niet wat de Hollander over ons denkt. Het oordeel
van dezen laatste vooral is van een te groot belang voor ons. Toen
wij tot voor kort nog zoo weinig hadden aan te wijzen, en woorden
in plaats van daden vooruitzetten, konden wij spot verwachten. Ikherinner mij nog zoo goed het gezegde dat een Amsterdamsch student
mij in 1896, toen ik te Utrecht als afgevaardigde bij de Lustrumfeesten het Gentsche Studentengenootschap 't Zal welgaan vertegenwoordigde, toevoegde en dat luidde dat de Vlamingen eerst dan
eerbied zouden weten in te boezemen wanneer zij op gebied van
kunst en wetenschap iets zouden presteeren. En nu wij met namenvoor den dag kunnen komen heeft de spot plaats gemaakt voor
waardeering, meer nog, voor bewondering. En misschien zullen in
een niet al te langen tijd de bordjes verhangen zijn, want ik geloof
dat Holland flink op weg is soms als kern- gezond, naar den vettigen
Vlaamschen poldergrond riekend werk aan te zien wat de besten
onder ons eenvoudig weg als plat en gemeen beschouwen.
Wij moeten echter nog verder, nog veel verder gaan en beginnen
een kleingeestigheid af te leggen die in de oogen van ernstige
menschen zoo belachelijk wordt als het chauvinisme der Franschen,
waarmee men zoo gaarne den draak steekt. Het geval heeft zich
nog onlangs te Gent voorgedaan, toen daar het gedenkteeken ter
eere van den Fransch- Belgischen schrijver Georges Rodenbach werd
opgericht, die zich, als cultuurmensch, niet al te zacht over de
Vlamingen had uitgelaten. Te dier gelegenheid hadden de Flaminganten een spotschrift en spotgedicht rondgestrooid waarvan deaanhef aldus luidde:
't Gebeurt nu weeral iets te Gent,
maar peis ne keer,

Door geenen mensch bijna bekend,
maar peis ne keer,
Ze stellen daar nu een monument
Voor Georges Rodenbach, ne aardige vent,
maar peis ne keer (3 maal).

en dat acht dergelijke coupletten bevatte. Maar men houde zich
overtuigd dat niet alle Vlamingen zich aan een dergelijke klein
zouden hebben schuldig gemaakt. Rodenbach moge-gestihd
tegenover ons volk misdreven hebben wat hij wil, dan was zoo'n
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betooging toch zeker het gepaste antwoord niet. Had hij ons onze
achterlijkheid voor de voeten geworpen, dan was het onze plicht
geweest hem door ons werk in het ongelijk te stellen. En wanneer
aan zijn beweringen niets anders dan hooger vermelde manifestatie kon
tegenovergesteld worden, gaven wij een bewijs van groote zwakheid.
En op gevaar af dat men mij over één kam met Rodenbach
scheert, moet ik het hier bekennen dat onze zwakheid berust in ons
gebrek aan beschaving en geestesontwikkeling. Hoe dikwijls heeft
men er een Hollander die zich metterwoon hier in het land kwam
vestigen geen verwijt van gemaakt dat hij zoo gemakkelijk ver
Maar heeft men wel eens de redenen er van opgespoord-franschte.
en zich afgevraagd of de groote schuld niet bij ons lag? Ik spreek
niet van die categorie Hollanders, welke er een soort ijdelheid in
stellen de taal van een vreemde natie te radbraken en liefst zoo
spoedig mogelijk hun eigen landaard te verloochenen. Maar ik bedoel die Hollanders, welke in hun eigen land overtuigde vaderlanders
zijn, heel veel voelen voor de Nederlandsche taal en den Neder
stam. Ik laat daar dat zij hier niets van de overlevering-landsche
van hun eigen volk terugvinden, die hen in hun land zoo machtig
bekoort. Want de groote geschiedenis van het Hollandsche volk
begint daar waar die van het Vlaamsche ophoudt en wat Hollanders
en Vlamingen, vooraleer de eersten zich van Spanje afscheurden,
geschiedkundig met elkaar gemeen hadden, daarvoor voelt de Hollander niets.
Maar in eigen land is hij gewoon geweest zijn taal zuiver te
spreken en zuiver te hooren spreken; hij heeft er in een beschaafd,
ontwikkeld midden verkeerd; zijn geest heeft voedsel kunnen vinden
in den omgang met cultuurmenschen. Is hij met kunstzin begaafd,
dan hebben de uitingen van een veelzijdig om zich grijpende artistieke beweging hem alle voldoening kunnen schenken. Is hij eenmaal
hier gevestigd, dan is er weinig in het Vlaamsche omgangsleven
dat hem nog kan bekoren: zijn taal hoort hij er niet zuiver spreken,
over het algemeen verstaat hij het dialect niet waarvan ieder, zelfs
de meer ontwikkelde, zich bedient, en verstaat hij het, dan klinkt
het hem ruw en grof in de ooren. Naar welke school kan hij zijn
kinderen sturen, ten einde hun een goede Nederlandsche opvoeding
te bezorgen? Geen is daartoe in staat 1 ). De taal wordt over het
i) Hoe wenschelijk en noodzakelijk het ook is dat hier goede scholen tot stand
komen waar ernstig onderricht gegeven wordt op Nederlandsche leest geschoeid, zou ik
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algemeen op de school slecht gesproken. Te vergeefs zal hij naar het
beschaafde Vlaamsche midden zoeken dat hem den omgang met
intellectueel ontwikkelden, dien hij in Holland had, kan vergoeden.
Te vergeefs zal hij op de Nederlandsche schouwburgen naar het
beschaafde en bestudeerde spel zoeken, naar de goede taal luisteren, —
hebben wij goede krachten dan worden zij ons meestal door Holland afgenomen, bewijzen Beersmans, Philomène Jonkers, Laroche.
Er kan dus geen voeling ontstaan tusschen, hem en zijn Vlaamsche
omgeving.
Den Duitschers, dien anderen scheut van den Germaanschen stam
welke hier zoo welig tiert, heeft men hetzelfde verwijt als den
Hollanders voor de voeten geworpen. Doch zij kunnen hier al niet
veel meer voldoening vinden. Maar zij ten minste hebben hier voor
eigen scholen gezorgd, hebben enkele malen in den winter gelegenheid Duitsche voorstellingen, door troepen die van Keulen, Crefeld
of Dusseldorf komen gegeven, bij te wonen, en onderhouden een druk
verkeer met de andere leden van hun kolonie, iets wat met de
Hollanders over het algemeen niet het geval is l).
De Vlamingen zijn zeker niet verplicht den hier wonenden vreemdelingen dusdanig ter wille te zijn dat dezen vergeten dat zij zich
op vreemden bodem bevinden, maar de omstandigheid dat die
vreemdelingen, en vooral de Hollanders, niet in voeling met hen
kunnen komen bewijst ten overvloede hoe groot het verschil in
cultuur is dat tusschen hen bestaat. En de weinige ontwikkelden
onder de Vlamingen zelf staan hier als eenzamen in een woestijn
en zijn er niet ver van af van wat de Duitscher zoo kernachtig
„verbauern" noemt.
En worden er dan eens pogingen aangewend om iets goeds tot
stand te brengen, zooals het te Antwerpen het geval is, waar,

in de huidige omstandigheden aan een ondernemenden persoon toch den raad niet wil
geven zoo een privaatschool te openen. Misschien zou zoo iets resultaten kunnen-len
opleveren, indien hij kapitaal genoeg bezat om eenige jaren met verlies te kunnen werken.
i) De enkele keeren dat wij hier goede Nederlandsche tooneelgezelschappen te zien
kregen was de zaal allesbehalve flink bezet, tenzij het Bouwmeester was. En onlangs
nog, toen Henri de Vries hier optrad, was het publiek dun gezaaid en dan nog grootendeels samengesteld uit leden van de Hollandsche kolonie. Dit is toch ongetwijfeld geen
bewijs dat er hier veel werkdadige sympathie voor de Nederlandsche beschaving bestaat
of dat men er tenminste veel belang in stelt. Enkelen kunnen daarvan hoog opgeven,
maar algemeen is het zeker niet.
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vooral met Duitsch geld, een maatschappij tot het geven van
kunstconcerten is opgericht geworden, dan hoort men dadelijk een
bekrompen Vlaamsche pers te keer gaan tegen een gevaar dat de
Vlaamsche nationaliteit zou bedreigen, het gevaar dat het Vlaamsche
volk zou loopen zijn zelfstandigheid te verliezen! 0, onze goede
Beötiërs die niet beseffen dat als er van vreemden invloed sprake
kan zijn deze zich reeds sedert verschillende jaren krachtiger doet
gelden door de Nederlandsche Opera te Antwerpen, — waar het
grootste deel der opgevoerde stukken tot het Duitsch repertorium
behoort, — dan vier concerten per jaar het zouden kunnen doen.
Die Beötiërs, welke niet inzien dat er nog andere concertmuziek
bestaat dan het weinige dat de Vlaamsche componisten hebben
voortgebracht, en dat muziekliefhebbers toch gaarne eens iets anders
hooren dan..., immer hetzelfde. Bach, de hoofdwerken van Beethoven, Gluck, Haendel, Mendelssohn, sedert de vijftien jaar dat
ik de muzikale uitingen hier naga, herinner ik mij niet ooit iets van
die meesters te hebben gehoord. Groote.virtuosen schijnen onze stad
als een onherbergzaam oord te mijden. Alles gaat over Antwerpen
heen, maar houdt er niet stil. Van Wagner kennen wij hier zijn
drie eerste werken, maar noch de Ring, noch Tristan werden hier
ooit ter opvoering gebracht.
En zij die vreezen dat een nieuwe uiting der kunst een schadelijken invloed zou kunnen uitoefenen, zouden integendeel moeten
juichen dat het ons nu eens eindelijk gegeven is onzen horizont te
verbreeden, door vergelijking met ander werk onzen critischen zin
te verruimen, en zouden moeten inzien dat zoo iets alleen heilzaam
kan zijn voor onze artistieke voortbrengingskracht.
IV.
Men zal mij vragen wat dit eigenlijk met het Flamingantisme te
maken heeft. Heel veel! Omdat het den cultuurtoestand teekent in
een stad, die gewoonlijk als de hoofdstad van Vlaanderen, als de
bakermat der kunsten wordt voorgesteld, en omdat, waar de toestand
dáár zóó is, wij in kleinere Vlaamsche steden niet veel beters moeten
verwachten. Maar voor Antwerpen wordt het geval nog hachelijker
wegens den kleinen afstand die het van Brussel scheidt.
Daar immers bestaat een beschaving, doch die beschaving is
Fransch. Onder de vele uitingen van het kunst- en geestesleven die
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daar aan het licht treden, zou men de Vlaamsche met een vergrootglas bijna te vergeefs zoeken. Er bestaat een Vlaamsche schouwburg, maar de talrijke in Brussel gevestigde Hollanders komen er
zelden of nooit, een beschaafde Vlaming komt er niet veel meer.
Ik denk dat men Vlaming kan zijn en daarbij toch een verfijnden
smaak er op kan nahouden; en het is dan heel natuurlijk dat men
liever een goed Fransch stuk in het Thédtre du Parc gaat zien dan
een „draak" in den Vlaamschen schouwburg. In een groote stad
moet men het cultuurleven meemaken, en waar dit geen Vlaamsch
karakter draagt, spreekt het vanzelf dat men tot een Fransch zijn
toevlucht moet nemen. Tijdens de enkele jaren dat ik Brussel bewoonde ben ik in geen beschaafd midden gekomen, waar Neder
werd gesproken, — en indien die bestaan hadden dan zou-landsch
ik ze ongetwijfeld gekend hebben, — maar ten overvloede in
gezelschappen waar het Fransch de heerschende taal was.
Brussel oefent de centraliseerende aantrekkingskracht uit die elke
wereldstad op de in haar nabijheid gelegen plaatsen doet gelden.
En die kracht zal nog grooter worden, wanneer eenmaal de verbinding tusschen Antwerpen en de hoofdstad nog sneller en gemakkelijker zal wezen. De ontworpen electrische tram tusschen de beide
steden, die in een nabije toekomst staat verwezenlijkt te worden, zal
daartoe veel bijdragen. Voor Antwerpen schuilt daarin een levensgevaar, tenzij men daar een reusachtige poging doet om den invloed
die ongetwijfeld van Brussel zal uitgaan op te heffen. Of Antwerpen
zal gewoonweg de handelsstad blijven waar geld verdiend wordt,
dat men grootendeels in Brussel zal gaan verteeren, af het zal een
concurrentie op leven en dood met Brussel moeten aangaan, waarbij
dan natuurlijk de cultuur een groote rol moet spelen.
En ziet men dan niet in dat er in dit geval tegenover de Fransche
beschaving die in Brussel bestaat een zelfstandige, eigenaardige, hoog opgevoerde Vlaamsche, of wil men liever Nederlandsche beschaving,
in Antwerpen zal moeten gesteld worden? Men beijvert zich in ons
land op de scholen erg om het Fransch goed aan te leeren. Men
zal er dan ook moeten toe komen een beschaafde Nederlandsche
omgangstaal in te voeren. Hoe die zal zijn wil ik hier niet onderzoeken. Vermeylen heeft er in zijn merkwaardig artikel Particularisme al het een en ander over gezegd. Het is er mij hier alleen
om te doen door de logica der feiten aan te toonen dat die taal
moet tot stand komen.
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Hoe dikwijls hebben onze tegenstrevers ons het verwijt voor de
voeten geworpen dat het Vlaamsch slechts een tongval is, dat twee
Vlamingen van verschillende streken elkaar niet verstaan. Er lag
veel waarheid in dat verwijt. Doch men zou van het Waalsch juist
hetzelfde kunnen zeggen. Met dit verschil nochtans dat elke Waal
die een zekere opvoeding heeft genoten naast zijn dialect ook het
letterkundig Fransch spreekt, doch dat zelfs de ontwikkeldste Vlaming, — ik spreek niet van enkele uitzonderingen, — het als
aanstellers zou aanzien, indien hij zuiver Nederlandsch sprak. Is dit
geen opmerkenswaardig feit, aangezien het bewijst hoe machtig het
eigenaardig-volksche om zich grijpt, terwijl de hoogere cultuur het
niet waagt daartegen in te gaan? En op de veronderstelling door
Vermeylen in hoogergenoemd artikel aldus uitgedrukt: „Bleek het
gebruik van dialect een symptoom van innerlijke ontbinding, en
gingen we den ruggesteun van Holland ontberen, dan zou de rol
van 't Nederlandsch op onzen grond zeker gauw uitgespeeld zijn,"
zouden wij inderdaad een bevestigend antwoord kunnen geven.
Indien de artist het noodig vindt voor zijn kunst dialectwoorden
te gebruiken, dan is dit zijn zaak. Hij is toch immers meester over
zijn eigen uitdrukkingsmiddelen en wij hebben het recht niet hem
daarin wetten voor te schrijven. Maar uit een algemeen Nederlandsch
cultuur-oogpunt beschouwd, is het tot stand komen van een beschaafde omgangstaal een van de eerste vereischten waaraan wij
moeten voldoen.
Wanneer men dit eenmaal zal hebben ingezien, dan zal men er
ook toe komen de benaming „Vlaamsch" door die van Nederlandsch
te vervangen, en op die wijze zal men onzen tegenstrevers tegelijkertijd een wapen uit de hand hebben geslagen.
Wij zijn toch grootendeels de schuld dat zij niet meer sympathie voor ons streven voelen. Want zij beseffen niet dat er een
beschaving door middel van het Nederlandsch mogelijk is. Dat er
in Holland een vergevorderde cultuur bestaat weten zij niet, want in
onze over het algemeen zoo slecht ingerichte pers zal men wel alle
mogelijke kleinigheden vinden van wat er in Parijs plaats heeft,
— tot moord en diefstal toe, — maar berichten uit Holland zal men
er zelden of nooit in aantreffen. Het is altijd hetzelfde misverstand,
duizendmaal herhaald, maar nog niet duizendmaal weerlegd, ons op
alle mogelijke wijzen voorgezongen: „Grace à la langue francaise
le peuple flamand est en communication avec le reste du mondes'

io6

EENIGE DENKBEELDEN OVER

Om dit tegen te spreken zou het reeds volstaan door op het
noodlottig voorbeeld van Fransch-Vlaanderen te wijzen. Onze tegenstrevers en wij hebben in dezen ten minste één aanrakingspunt:
nl. de wetenschap dat er ten onzent geen Nederlandsche cultuur
bestaat die kan opwegen tegen de Fransche. Maar hier ook scheiden
zich onmiddellijk onze wegen: zij beweren dat de Vlaming zich een
cultuur moet eigen maken door middel van het Fransch, en wij
zeggen integendeel dat het Nederlandsch de eenige taal is waardoor
dit kan bereikt worden.
Iwan Gilkin, één der stichters van de „Jeune Belgique" zette
overigens een tiental jaren geleden duidelijk de taak van den FranschBelgischen schrijver in dat tijdschrift uiteen: „En faisant fleurir les
lettres francaises en Belgique, nous resserrions le lien intellectuel et
moral qui fait l'unité du royaume; tout en affermissant notre nationalité, nous travaillions aussi à faire de notre pays une importante
province littéraire de la France. (Ik cursiveer.) Mais si nous avons à
craindre que ce lien ne soit détruit et que nous n'en soyons réduits à
être les écrivains de la petite Wallonie, laquelle ne tarderait guère à
être politiquement absorbée par la France, quel avantage trouveronsnous à rester claquemurés dans un pays sans avenir? Ne vaut-il pas
mieux dès à présent nous adresser au public francais et tenter la
fortune à Paris?" Nu, de besten onzer Fransch-Belgische schrijvers
hebben dit gedaan, o. a. Georges Rodenbach, Maeterlinck, Verhaeren,
Lemonnier, De Molder. En de toestand van onzen Fransch-Belgischen
schrijver is hier te lande alles behalve schitterend. Men heeft daarover verleden jaar een onderzoek ingesteld; de schrijvers hebben
putten uit den grond geklaagd; Georges Eekhoud heeft toen zijn
spijt uitgesproken dat hij niet in het Nederlandsch heeft geschreven
en heeft allen jongen Vlamingen, die een letterkundige loopbaan
willen aanvaarden, aangeraden het Nederlandsch als voertaal te
gebruiken. (Men zie de Mercure de France. 1902. T. XLIV. p. 2 43•>
Waar dit zoo is, zal het den lezer opvallen dat wij, Vlamingen,
in een vrij gelijke verhouding verkeeren als de Walen, en dat er dus.
een algemeen Belgische achterlijkheid bestaat die op het eene zoowel
als op het andere deel van het land drukt. Hoor maar eens wat de
fijngevoelende dichter Emile Verhaeren over , Le milieu beige" zegt:
„Notre milieu n'est point favorable aux artistes, comme l'Italie ou
la France. Les préoccupations de bien -être matériel, d'existencegrosse et cossue, de gain et de thésaurisation y dominent géné-
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ralement. L'art n'y est point considéré comme une des hautes raisons
d'être de la vie et l'on s'en passe sans qu'on ait conscience que sa
disparition constitue une déchéance." En elders: „Artistes, écrivains,
savants sont rentrés, qui de France, qui d'Allemagne, qui d'Italie
et tous, à moins qu'ils n'aient perdu le sens hautain des choses, se
sont sentis diminués et amoindris, rien qu'à respirer pendant huit
jours 1'atmosphcre beige.... Le milieu, qui est ailleurs un motif
de vivre haut et grand, devient ici un motif de morosité et de
tristesse. Il ne donne rien, it enlève; it ne redresse point; it
aplatit .... „Le beau beige" .... a le besoin de couper, de
rapetisser, d'émietter tout."
Wanneer de besten onder ons volk zoo iets neerschrijven, laat
het zich aanzien dat wij hier niet in het beloofde land zijn van
kunstenaars en geleerden. Dat kooplieden, industrieelen, handwerkslui zich over hun stoffelijken toestand niet te beklagen hebben, dat
de jaarlijksche statistieken een materieelen vooruitgang van België
aanwijzen, dit alles kan heel aangenaam zijn voor hen die er voordeel uit trekken, maar van die voordeelen valt nagenoeg niets terug
op hen die de intellectualiteit van een land zouden moeten leiden.
Een volk kan niet alleen bij brood leven, en wanneer dit niet
wordt beseft, dan kunnen de gevolgen daarvan op den duur niet
uitblijven.
V.
Toen Verhaeren de aangehaalde woorden schreef had hij vooral
Fransch-België op het oog. En nochtans was dit gedeelte van ons
land alles behalve van de Fransche beschaving verstoken gebleven.
Ste Beuve had indertijd aan de Hoogeschool te Luik gedoceerd;
de uit Frankrijk verjaagde groote mannen, waaronder ik alleen
Victor Hugo, Edgar Quinet, Emile Deschanel en uit veel later tijd
Elisée Reclus wil noemen, hadden zich te Brussel metterwoon gevestigd en er ook hun invloed doen gelden. Aan sommige bedrijven
hadden de tijdens den Fransch-Duitschen oorlog uitgeweken Fransche
werklieden, die zich in grooten getale in Fransch-België neerlieten
een hoogere technische kennis meegedeeld. En dit ook heeft zijn
belang, omdat de Belgische werkman wat kunde betreft over het
algemeen niet heel hoog staat. Men moet het maar eens met hem
te doen gehad hebben en men zal tot de slotsom komen dat hij
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aan nauwgezetheid, vakkennis en liefde voor zijn werk heel veel te
wenschen overlaat.
Hier heerscht de gewoonte den knaap, zoodra hij maar even de
lagere school heeft doorgemaakt, — en nog niet eens allen ver
dit geval, — er op uit te zenden om een winkel te-kerni
zoeken, waar hij zoo gauw mogelijk geld verdient. Zonder algemeene
ontwikkeling dus, zonder dat hij over het algemeen het besef en de
ambitie heeft het vele dat hem nog ontbreekt door het bijwonen
van avondcursussen aan te vullen, zal hij dus heel zijn leven lang
een middelmatige, soms onder - middelmatige werkman blijven, tot
geen initiatief in staat, zonder discipline en zonder verlangen zich
boven zijn stand te verheffen. Men begrijpt wat zulke menschen
kunnen presteeren, indien zij er toch eens toe komen hun eigen
baas te worden. Hebben zij het geluk onder de leiding van een
degelijken patroon te komen, dan is hun geval zoo hopeloos niet,
maar anders zijn zij een struikelsteen voor zichzelf en .... een
voortdurende ergernis voor het publiek.
In Waalsch- België en ook in sommige bedrijven te Brussel staat,
zooals ik zei, juist ten gevolge van die aanraking met de Fransche
werklieden de technische kennis veel hooger dan in Vlaamsch- België.
En het is begrijpelijk dat onder zulke omstandigheden de concurrentie tusschen de twee deelen van het land niet in het voordeel
van het laatstgenoemde uitvalt. Dr. Mac Leod heeft het overigens
in zijn merkwaardig artikel Nieuwe Wegen (Van Nu en Straks.
Nieuwe Reeks. V) opgemerkt hoe in de Gentsche fabrieken de
beter betaalde plaatsen door Walen of vreemdelingen worden ingenomen, omdat daarvoor meer kennis wordt vereischt dan de Vlamingen over het algemeen bezitten 1 ). En het zou van het grootste
i) Om mijn bewering, als zou de Waalsche werkman de meerdere van den Vlaamschen zijn, te staven steun ik: i°. op eigen ervaring; 2 ° . op de meedeelingen van
anderen, o. a. eigenaars van ateliers, die mij steeds eenparig bekenden dat de Walen
veel initiatief hebben, heel vlug van begrip zijn, maar van een anderen kant de vast.
houdendheid van de Vlamingen niet bezitten, die nauwgezet een hun opgelegd werk
ten uitvoer brengen, nagenoeg als machines, zonder er eenigszins bij te denken, wat
volgens mij een bewijs van achterlijkheid is; 3°. op de hooger aangehaalde bewering
van Dr. Mac Leod, een man die de Gentsche toestanden uitstekend kent en in wien
men dus vertrouwen kan hebben.
De elementen ontbreken nog om die meerderheid wetenschappelijk te bewijzen. Ik
heb mij te dien einde in betrekking gesteld met het Instilut de sociologie te Brussel,
dat mij echter geen gegevens kon meedeelen. Wij staan hier dus voor een vraagstuk
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belang zijn indien eens een statistiek kon worden opgemaakt van
het aantal vreemdelingen die in ons land de goede betrekkingen
bekleeden. In het handeldrijvende Antwerpen moet dit getal verbazend zijn. Wij zien daar overigens dat bijna de meeste groote
kooplieden en reeders Duitschers zijn, dat de boekhandel er o. a.
in handen is van Duitschers en Hollanders.
En nu ik toch over Antwerpen aan het spreken ben moet ik nog
even bij deze stad blijven stilstaan. Het best zou men haar kunnen
karakterizeeren als de stad van het dilettantisme. En dilettantisme
kan zeer prijzenswaardig zijn voor personen die buiten hun dage
bezigheden zich ook nog op de hoogte willen houden van-lijksche
wat de menschelijke geest en het menschelijk gemoed op gebied
van wetenschap en kunst hebben voortgebracht, maar het wordt
een dreigend gevaar wanneer het de plaats inneemt die de werkelijke
wetenschap en de werkelijke kunst moeten vervullen. Ik zou mijn
lezers kunnen verbazen, indien ik hun meedeelde aan welke
handen instellingen die een wetenschappelijk of artistiek karakter
dragen zijn toevertrouwd. Maar ik zou dan in persoonlijkheden
moeten vervallen en dat doe ik liever niet.
Het is de stad waar de halfslachtigheid en de onbekwaamheid
op lustige wijze hoogtij vieren (ik laat natuurlijk enkele uitzonderingen ter zijde, die toch niet anders doen dan den regel bevestigen) ;
de stad, waar de slechte smaak bijna over het algemeen den toon
aangeeft. Ondervraag groote winkeliers en zij zullen u antwoorden
dat de Antwerpenaar veel geld over heeft voor klinkklank en klatergoud, maar dat hij weinig of niets voelt voor werkelijke verfijning_
Ga naar den Nederlandschen schouwburg en gij zult er, als beschaafd man, mistroostig van terugkeeren, omdat gij er getuige zult
geweest zijn van de weinige artisticiteit die er besteed wordt Maan
de keus der stukken óf aan de vertolking ervan. En op de Antwerpsche tooneelen zijn de zuivere bijkomende dingen, al hebben
zij ook een groot belang, tientallen van jaren achteruit, zooals het
schilderen van de schermen, het zich kleeden van de artisten en
de verlichting van schouwburg en tooneel, wat nog steeds door
tot welker oplossing alles nog moet worden gedaan. Misschien onderneem ik zelf,
wanneer tijd en bezigheden het mij toelaten, die taak eens waarvan ik mij geenszins
de moeilijkheid ontveins.
Tot nog toe kan mijn bewering alleen staande gehouden of bestreden worden op
gronden van subjectieven en empirischen aard.
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middel van het gas gebeurt. Het minste theater in Brussel zal ook
op die punten oneindig meer voldoening schenken.
En werd er nog maar iets gedaan om verbetering in dien toestand
te brengen! Maar „ men laat het hekken aan den ouden stijl hangen,"
zooals men hier zegt; men beproeft nagenoeg niets om den slechten
smaak van het publiek te verbeteren. Hoe zou dit ook mogelijk
zijn, waar de pers, die nochtans zoo'n enormen invloed kan uitoefenen, over het algemeen niet op de hoogte van haar taak is.
Ik zei het reeds hooger dat dit een algemeen Belgisch gebrek is.
Onze pers staat bijna zonder uitzondering erg laag bij den grond.
Bijzondere bekwaamheid wordt hier dan ook niet gevergd om als
hoofdredacteur van een blad op te treden. Men behoeft geen hoogere
studiën te hebben gedaan; dat is een weelde die toch niet zou
worden betaald. Men zou kunnen zeggen dat een volk de pers heeft
die het verdient, en alles wijst er dan ook op dat hier het dagblad
den groven zin van het volk tegemoet wil komen, niet dat het zich
bewust is een sociale roeping te vervullen en het volk voor te
lichten. Sensationeele berichten, moorden, diefstallen, ongelukken
worden dan ook met vette letter, liefst op de eerste bladzijde aan
feuilleton kan iemand die maar een beetje letter--gekondi;ht
kundige ontwikkeling heeft, niet lezen, omdat het gewoonlijk een
Fransche roman is die per regel wordt geschreven en het boulevardpubliek in Parijs zooveel belang inboezemt. De redactie is zelden
of nooit in staat een belangrijke quaestie diepgaande te bestudeeren
en haar lezers op de hoogte van de zaak te stellen, zooals de groote
Hollandsche pers dit altijd doet. Wetenschappelijke en letterkundige
berichten, critieken, persoverzicht, dit alles laat zich ver zoeken.
En met de Vlaamsche pers is het nog erger gesteld dan met de
Fransche, omdat de eerste soms een taaltje schrijft dat met beschaafd
Nederlandsch niets gemeen heeft en dat ook niet eens het mooie,
kernachtige, losse Vlaamsch is zooals wij het uit de besten onzer
hedendaagsche schrijvers hier te lande kennen. Zóó is het eens kunnen
gebeuren dat ik een Vlaamsch dagblad hier, — ik zal het maar
liefst niet noemen, — den spot zag drijven met een ander blad dat
het woord „naasten" had gebruikt, omdat de redactie van het eerste
blad dit woord niet kende. En als een staaltje hoe diep de kunst
dit blad, die door den hoofdredacteur wordt uitgeoefend,-critekvan
gaat, behoef ik maar even het feit in herinnering te brengen dat
-deze persoon de stukken van Shakespeare eens voor „draken"
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uitmaakte en de schilderijen van Rembrandt als zwarte, berookte
doeken kenschetste.
Is het niet teekenend voor de ontwikkeling van het publiek
dat dergelijke dingen in een groote stad als Antwerpen kunnen
plaats hebben? En nochtans wordt zij over het algemeen beschouwd
als de hoofdstad van Vlaanderen en als de metropool der kunsten.
Arme, provinciale hoofdstad, die door haar eigen kinderen verlaten wordt voor Brussel! Lambeaux en Dillens, ik noem twee
van de beste beeldhouwers der hedendaagsche Belgische school,
Antwerpenaars van geboorte, lieten hun stad links liggen, waar zij
geen waardeering konden vinden bij het publiek en vestigden zich in
Brussel. Terwijl in deze stad de school van decoratieve kunsten zich
volgens de eischen des tijds ontwikkelde, werd er op de Antwerpsche
Academie niet aan gedacht met dien tijdgeest mede te gaan, zoodat
de verfranschende invloed van de hoofdstad ook in die richting weer
krachtdadig om zich kon grijpen. Wilde men eens een nauwkeurig
onderzoek instellen over de verschillende wetenschappelijke en kunstinstituten die hier bestaan, men zou tot een eigenaardig resultaat komen.
Maar ook de liefde van de bevolking voor de echte kunst schijnt
-er uit te gaan. Op enkele jaren tijds hebben wij de twee eenige
groote schilderijenverzamelingen die Antwerpen binnen haar muren
telde onder den hamer zien komen en grootendeels in het buitenland zien verspreiden. En typischer nog is het geval dat wij nu
een andere collectie, die van graaf della Faille de Waerloos, in
Amsterdam hebben zien veilen, waaruit dus valt af te leiden dat er
hier geen kenners en liefhebbers meer zijn, die den prijs besteden
welke kunstvoorwerpen waard zijn.
Waar wij in Brussel allerlei elementen, jonge universitairen zoowel
als ouderen van jaren zien optreden om wat van hun kennis aan
het volk mee te deelen , slaapt Antwerpen nagenoeg den mollen slaap en zien wij slechts enkele pogingen aangewend worden, —
die dan nog een sectarisch karakter dragen, wat natuurlijk de zuivere,
onzijdige wetenschappelijkheid uitsluit, — om iets van een hooger
cultuurleven aan het volk te geven.
Het sedert 1897 bestaande Koninklijk Vlaamsch Conservatorium
kan misschien een groote toekomst voor zich hebben, maar tot nog
toe kan het niet opwegen tegen het Brusselsch Conservatorium, dat
weer de meeste leerlingen tot zich trekt, zelfs Antwerpenaars die
men niet van verfransching kan verdenken. De bestuurder zelf heeft
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er over geklaagd. En wat het Nederlandsch lyrisch Tooneel betreft,
alhoewel die instelling nauwelijks tien jaar oud is, van heel veel
kunnen blijk heeft gegeven en waarschijnlijk eens een zwaartepunt
in de Vlaamsche muzikale beweging zal worden, toch staat zij nog
niet op die hoogte dat zij met de Brusselsche Monnaie kan wedijveren. De oorzaak daarvan is vooral te zoeken in redenen van
geldelijken aard. Maar een feit is het, en wij voelen ons toch alleen
aangetrokken tot een kunstinstelling door de wijze waarop hetgeen
daar ter aanschouwing wordt gegeven wordt uitgevoerd. En dan
staat Brussel hooger. Over de kunstbedoelingen spreek ik hier niet.
Tientallen van redenen zijn er dus die den werkelijk beschaafden
Vlaming nopen om zijn oogen naar Brussel te richten. En dit
gebeurt niet, omdat hij de voortbrengselen van eigen bodem
kleineert, maar omdat zij tot nu toe niet in staat zijn hem die
voldoening te schenken welke hij als beschaafd man kan verlangen.
En het beschaafde Vlaamsche midden, ook dat is met geen
mogelijkheid te ontdekken. Juist dat wat aan het familieleven in
Holland zooveel bekoring geeft, het samentreffen van personen die
voor wat anders belangstelling voelen dan voor het verdienen van
het dagelijksch brood, dan voor het genot vinden in gulle feestmalen of voor het flauwhartige van koffiehuispraatjes, juist dat
ontbreekt hier. Waar gebrek aan hoogere ontwikkeling bestaat,
kan men ook niet verwachten dat er kringen zouden gevonden
worden die juist in deze ontwikkeling hun oorsprong vonden. Men
kan ook bezwaarlijk zoo iets van de goede Antwerpsche bevolking verlangen, die toch grootendeels uit door den handel rijk
geworden opkomelingen bestaat, doch die, zooals het zich laat
aanzien, van de ware beschaving niet veel hebben meegekregen. En
treft men hier en daar al zoo eens een kringetje aan dan is het....
verfranscht.
Waar aldus de beschaafde Vlaming df op zich zelf is aangewezen
bf verplicht is in het verfranschte midden van Brussel voeding voor
geest en gemoed te vinden, begrijpt men dat hij in dat opzicht geen
voeling met zijn volk kan onderhouden. Ik spreek niet over al de
eigenaardigheden die dit volk vertoont, over het rond-joviale van zijn
inborst, het simplistisch-zinnelijke van zijn geest, het gezonde, maar
dikwijls overdreven-grove van zijn karakter. Dit zijn zaken die bf
den folklorist, bf den artist, óf den gewonen opmerker kunnen treffen,
maar die voor het intellectueele leven niet in aanmerking komen.
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Men timmert hier nu eenmaal niet erg hoog en er zal nog wel wat
water door de Schelde loopen alvorens men over een hoogstaande
Vlaamsche cultuur zal kunnen spreken.
Misschien zal men daartoe geraken wanneer men eenmaal zal
hebben ingezien wat ons volk noodig heeft om met goed gevolg de
concurrentie tegen de vreemde beschaving te kunnen aangaan,
wanneer men het bewustzijn zal krijgen dat de pogingen die door
deze beschaving worden aangewend om ook op Vlaamschen bodem
vasten voet te krijgen, met zuiver nationale, d. i. in dit geval
Vlaamsche, moeten beantwoord worden. Eenige jaren lang hebben
wij door de Vlamingen het Antwerpsch Gemeentebestuur hooren
verzoeken om een eigen schouwburg voor het Nederlandsch lyrisch
Tooneel op te richten en dit op denzelfden voet te behandelen als
de Fransche opera. Enkele maanden geleden werd tot de oprichting
daarvan besloten. Maar intusschen hebben wij op korten tijd met
Duitsch en Fransch geld op één van de hoofdpunten van de stad
een schouwburg zien oprichten, die daar nu kant en klaar verrijst
als een kaakslag voor de Vlamingen, die zelf geen initiatief genoeg
wisten te hebben om uit eigen middelen iets tot stand te brengen
dat in een behoefte moest voorzien, als een vingerwijzing hoe zij
te handelen hebben indien zij iets willen bereiken.
Het is een algemeen Belgisch gebrek, waarmee ook de Vlamingen
sterk behept zijn, alles aan de openbare besturen te willen vragen.
En wie weet wat een administratie is, zal beseffen dat in dit geval
de verwezenlijking van een denkbeeld op de lange baan wordt
geschoven. Ik zal alleen maar even gewagen van de Nederlandsche
Hoogeschool, die een eerste noodzakelijkheid is voor de ontwikkeling van het Vlaamsche volk, maar die men in de eerste jaren nog
wel niet zal krijgen. Op het Nederlandsch Congres te Antwerpen
in 1896 stelde iemand voor dat de Vlamingen met eigen geld een
universiteit zouden stichten. Maar tot zoo'n daad is ons volk nog
op verre na niet in staat, en zoolang het zelf niets zal weten op te
offeren, zal het ook het bewijs afleggen dat het nog het noodige
bewustzijn niet heeft evenmin als de innerlijke kracht die een volk
werkelijk groot kunnen maken. En alles van overheid en wet vragen
gaat toch ook maar zoover als het voeten heeft.
Juist door den toestand waarin de Vlamingen zich bevinden zijn
zij verplicht strenger op zichzelf te zijn dan het in andere gevallen
vereischt wordt. Wanneer men iemand zijn aanspraken op het licht
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van de lieve zon van God wil betwisten, dan moet hij met klem
van redenen aantoonen dat hij minstens zooveel recht daarop heeft,
en als het kan meer nog, als degenen die hem dit willen ontzeggen.
En nu weet ik wel dat het voor een armen misdeelde lastig is zijn
stem te doen hooren, maar wanneer hij zelf niet ten volle overtuigd
is van zijn goed recht en wanneer hij zelf niet alles aanwendt om
dat licht van Gods lieve zon op zich te laten schijnen, dan zal hij
toch steeds in de schaduw blijven wandelen en ongemerkt voorbij
indien men hem nog niet als een verschoppeling behandelt.-gan,
Om aan den dag te treden moeten de Vlamingen zich dus een
strengeren critischen maatstaf aanleggen dan elk ander volk het zou
doen. Het geldt hier een quaestie van zelfbestaan ; het komt er
op aan zoo min mogelijk vat te geven aan afbrekende critiek; het
is dus noodig het bewustzijn zoo hoog mogelijk op te voeren en
in zichzelf de bronnen te scheppen waaruit dit hooger bewustzijn
kan vloeien.
Wat tot nog toe aan het Vlaamsche volk ontbroken heeft, het
is juist die bewustmaking van elk individu op zichzelf, het is juist
dit algemeen besef van volkskracht, en van een anderen kant de
hulp die van de besten onder dit volk, ik bedoel de meest begaafden en de meesten gegoeden, kan komen. Want dezen zijn
toch niet uitsluitend de producten van eigen cultuur, van eigen
besef, maar ook de voortbrengselen van het midden waarin zij
ontstaan zijn.
En zie, ook in dat opzicht heeft Brussel ons de loef afgestoken.
Want de rijken onder ons, en ik geloof wel dat die er zijn, hebben
tot nu toe niet begrepen dat zij een grooten socialen plicht te
vervullen hebben. Ik weet niet of zij de nooden van het Vlaamsche
volk niet kenden, dan wel of zij er niets voor over hadden, in elk
geval zij deden niets om die te verhelpen. De heer Ernest Solvay te
Brussel, onze Belgische Carnegie, een kind van zijn werk, zag
beter in wat aan zijn volk ontbrak en hij begiftigde de hoofdstad
met verschillende wetenschappelijke instellingen, instituten voor
physiologie, scheikunde, sociologie, handelswetenschappen, sismologie, en bestaande inrichtingen werden door hem op waardige
wijze verrijkt.
Zoo iemand hebben de Vlamingen meer dan noodig. En hoe
langer hij wegblijft, hoe grooter de afstand zal worden dien zij
zullen te doorloopen hebben om hun einddoel te bereiken.
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VI.
Ik meen dus tot nu toe door de ontleding der hier heerschende
toestanden te hebben aangetoond dat de Vlaamsche cultuur in
minderheid staat tegenover de Fransche. De oorzaken daarvan moeten
worden gezocht: 10. in de historische ontwikkeling van ons volk;
2 °. in de huidige psychologie van dit volk; 30. in het ontbreken
van sterke persoonlijkheden die zich hebben ingespannen om het
bewustzijn van dit volk wakker te schudden. Politieke en sociale
redenen zijn misschien wel de grootste hinderpalen geweest. Daarenboven kan nagenoeg a priori worden afgeleid dat, waar bijna heel
het hooger onderwijs in het Fransch wordt gegeven, de studenten
niet pasklaar worden gemaakt om een sociale rol te midden van
hun volk te vervullen en het dus de hoogere cultuur te kunnen
meedeelen. Ook in dat opzicht staat Brussel weer aan het hoofd,
waar talrijke personen worden aangetroffen die zich ten dienste stellen

van de Universités populaires, van de loges der Ordre des bons
Templiers en de Extension universitaire, die in vele plaatsen van
het land reeds haar vertakkingen heeft.
Wij moeten echter den keizer geven wat den keizer toekomt,
en niet uit het oog verliezen dat de University Extension in ons
land door Vlamingen werd ingevoerd en dat deze Engelsche instel
voor het eerst te Gent, in het Nederlandsch, een toepassing-ling
vond, waar zij zich tot nog toe uitstekend wist staande te houden.
Waarom zij zich echter in veel te kleine mate buiten Gent vertakte?
De quaestie is ingewikkeld en zou een studie op zichzelf vereischen,
die vooralsnog vrij lastig zou te maken zijn, omdat ik geloof dat
personenquaesties in dezen weer een rol hebben gespeeld, terwijl
de beste bedoelingen afstieten op de lamme onverschilligheid van
hen die steeds den mond zoo vol hebben van Flamingantisme.
Maar twee punten kunnen reeds worden vastgehouden, dat,
indien de Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding buiten Gent weinig
ingang vond, dit vooral daaraan te wijten is dat men buiten die
Universiteitsstad, waar uit den aard der zaak het geestelijk peil
reeds hooger stond dan in welke andere stad van het Vlaamsche
land ook, df de geschikte personen niet vond, die de zaak in gang
wilden zetten, bf indien men enkele goedwilligen had kunnen
winnen, dezen hetzij afstieten op te geringe medewerking, hetzij over
,
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te weinig tijd beschikten om zich ernstig met die beweging te
kunnen bezighouden. En ik hecht belang aan dit laatste motief,
omdat maar al te dikwijls personen, die werkelijk iets zouden
kunnen presteeren, door den strijd om het bestaan, — die soms op
een heel ander terrein wordt gevoerd dan dat waarop hij in verhouding tot de studiën die zij hebben gedaan, zou moeten gevoerd
worden, — zóó in beslag worden genomen, dat er hun weinig of
geen tijd overschiet om ook iets van hun kracht, hun jeugd en hun
kennis aan het groote publiek te kunnen meedeelen.
En dit noopt mij enkele woorden te wijden aan degenen onder
ons die hooger onderwijs hebben genoten.
Men heeft in andere landen dikwijls over het intellectueel proletariaat gesproken. En wanneer men deze constatatie deed, dan
duidde men aan dat ook de gestudeerden onderworpen waren aan
de economische wet van vraag en aanbod en dat het aanbod de vraag
overtrof. In elk geval bleef de concurrentie, voor zoover ik weet,,
beperkt tot de universitairen en zij] zagen op hun weg geen personen,
verrijzen die op hooger onderwijs geen aanspraak konden maken, die
nimmer of nooit een wetenschappelijke opleiding hadden genoten,
maar die zich toch op één lijn stelden met hen die dit wèl hadden,
om hun betrekkingen afhandig te maken, welke uit den aard der
zaak uitsluitend aan universitairen mochten toekomen. Aldus ontstond er een concurrentie tusschen twee ongelijkwaardige elementen,
en het zou mij niet moeilijk zijn, indien ook weer hier niet de
personenquaestie op den voorgrond zou treden, instellingen op te
noemen, die, om goed te worden bestuurd, de leiding van gestudeerden behoeven, doch aan de zorgen werden toevertrouwd van
personen, die niet het minste benul van wetenschappelijkheid
hadden, bijgevolg de taak waarmede zij belast waren niet naar
behooren konden vervullen.
En ik wil nu niet beweren dat iemand die studiën heeft gedaan
altijd een arend is, — vooral in ons land waar het onderwijs over
het algemeen zooveel te wenschen overlaat, valt daarop nog al
wat af te dingen, — ik wil evenmin ontkennen dat een „self made
man" niet minstens zoo hoog kan staan als een gestudeerde, maar
het mag dan toch wel als een waarheid gelden dat men over het
algemeen vertrouwen mag hebben in de kundigheid van den universitaire, en dat de „self made men" toch steeds tot de hooge
uitzonderingen behooren. Zoo niet zou men, om consequent te
-
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blijven, wel alle hooger onderwijs kunnen afschaffen en vrij spel
laten aan hen die denken dat het voldoende is zich als liefhebbers
niet een zaak te hebben beziggehouden om in staat te zijn een
gebied te omvatten waartoe alleen een lange studie op de school
en een voortdurende persoonlijke werkzaamheid geschikt maken.
Zulke dilettanten, ik heb er verschillende van nabij kunnen bestudeeren, zijn nooit op de hoogte van hun taak, hebben daarenboven
een groote dosis aanmatiging; het ontbreekt hun aan methode, aan
doorzettingskracht, aan initiatief, aan breedheid van opvatting; zij
zijn de volslagenste typen van de middelmatigheid en staan, wat
wel het ergste is, een normale, organische ontwikkeling van een
instelling in den weg. Persoonlijk vinden zij wel voordeel bij een
dergelijk stelsel, — want een stelsel is het ten onzent, — maar
het algemeen vindt daarbij al bitter weinig baat.
Een volk als het onze dat zoo weinig leest, zoo weinig studeert,
dat zoo mank gaat aan liefhebberij, wat natuurlijk de grootste
oppervlakkigheid voor gevolg heeft, beseft niet welke nadeelige
resultaten dergelijke toestand op zijn ontwikkeling kan hebben, en
het zal nog een heelen strijd kosten alvorens men zijn bewustzijn
op dit punt zal hebben wakker geroepen. Wanneer men het eens
zal hebben aangetoond dat zijn minderheid tegenover andere vol
meer dan één gebied, dat zijn onvoldaanheid over dingen-kernop
die tot het leven van iederen dag behooren in de meeste gevallen
voortkomen uit het gebrek aan voorlichting van boven, wanneer
het dan zelf de behoefte zal zijn gaan voelen aan meer kennis, dan
zal het misschien vragen dat bekwamen zich zijn belangen aan-

trekken.
Ik geloof niet dat ik aan het publiek waarvoor ik dit schrijf het
goede recht van het hooger onderwijs moet aantoonen. En hoe de
universiteiten een nationaliteit kunnen vormen, daarvan legt Duitschland het bewijs af. Is het dus niet van het grootste gewicht dat de
universitairen hun kennis ten dienste stellen van hun volk? En
begrijpt men welke krachten aan dit volk worden onttrokken,
wanneer die universitairen den socialen plicht die op hen rust niet
vervullen? Want welke wanverhoudingen spruiten uit den hooger
beschreven toestand voort? Een miskenning van de wetenschap, een
verkeerde en nadeelige levensverhouding van hen die de dragers der
wetenschap zijn, een versnippering van hun kracht aan zuiver
materieel werk, ten einde in hun onderhoud te voorzien, en ten
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slotte, wat wel het ergste is, een ontmoediging die tot werkeloosheid en onverschilligheid leidt.
Oppervlakkigheid en laksheid zijn twee groote karaktergebreken
van ons volk. Het is in veel omstandigheden heel vlug van gebaar,
gewillig om iets nieuws in te voeren, doch daar blijft het bij,
want zich in iets verdiepen ligt niet in zijn mentaliteit, het nieuw
ingevoerde blijft onvolkomen en dus zoo goed als nutteloos en zoo
treedt altijd de schijn in de plaats van het wezen. Camaraderie kan
een heel vriendelijke eigenschap zijn, doch ze wordt gevaarlijk
wanneer zij de plaats inneemt van zuivere critiek en vooral wanneer
zij op het gebied van het algemeen belang inbreuk maakt. En zoo
gebeurt het dan dat werkelijke talenten niet tot hun recht komen,
een verarming van het volk dus. Jonge krachten weet men hier over
het algemeen niet te waardeeren, initiatief wordt niet aangekweekt,
karakters worden niet gevormd. En personen die in een andere
atmosfeer tot een volle, rijpe ontwikkeling zouden zijn gekomen,
worden hier neergedrukt. En wat gebeurt er dan? Of zij hebben
karakter genoeg en zij verlaten het land, bf zij geven zich gewonnen
in den strijd en dalen, bij gebrek aan karaktersterkte en onafhankelijkheid, af tot het peil van hun omgeving, af zij zijn te bedeesd,
te zwak om dien strijd aan te gaan. In de drie gevallen zijn hun
krachten voor de gemeenschap verloren.
Deze gebreken zijn algemeen Belgisch. Maar indien de Vlamingen
het goede recht van hun bestaan als volk willen aantoonen, en dat
moeten zij nog tegenover hen die het hun ontkennen, indien zij
willen bewijzen dat zij ook door middel van het Nederlandsch een
cultuurvolk kunnen worden, dan moeten zij juist die gebreken van
zich afwerpen welke hun ontwikkeling tot dat stadium in den weg
staan. Dan moeten zij zich goed de woorden in den geest prenten
die Vermeylen onlangs neerschreef (Vlaanderen. I. blz. 382) :
„Daarbij, als we ons doel willen bereiken, dan hebben we nog
heel wat anders noodig dan een goede literatuur: een volledig
Vlaamsch geestesleven moet hier den geheelen mensch omvatten,
en zonder de Hollandsche intellectualiteit, die al zoo hoog staat in
de Europeesche beweging, geraken we daartoe niet. Het is onze
plicht, den verstandelijken invloed van Noord op Zuid voortdurend
te versterken, en 't ware in dat opzicht een vreeselijke achteruit
moesten Hollandsch en Vlaamsch eens tot twee verschillende-gan,
talen worden." Doch wat Vermeylen er niet bijvoegde en wat
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nochtans in de allereerste plaats in aanmerking komt, is, dat, wil
men die Hollandsche cultuur aan Vlaanderen pasklaar maken,
men ook de noodige talenten moet hebben om dit te doen, wat,
naar mijn meening, alle onwetenschappelijke oppervlakkigheid tot
in de verste verte verbant.
Maar die jonge krachten te vinden, „there's the rub." Ik zei
hooger immers dat men ze hier niet wist vast te houden en ik
toonde aan wat daarvan de gevolgen waren. En spreek eens hier
met jonge universitairen over den socialen plicht die op hen rust, en
waarvan de Hollandsche „ gens docta" zoo'n klaar besef heeft. Gij
zult verbaasd staan over de levensmatheid die op hen drukt, over
het gebrek aan wilskracht dat hen beheerscht, over de onverschilligheid waarin zij rondploeteren. „Het zal onzen tijd wel uitdoen" is
een veelzeggende Belgische spreuk, die den Vlamingen in den mond
bestorven ligt. Ik onderhield mij onlangs daarover met een jongen
dokter, een jongen advocaat en een jongen leeraar, en de een zei
mij dat hij wat men hier een „je m'en fichiste" noemt was,
de ander dat hij een pessimist was, — hij telde, god betere het,
vijf en twintig jaar, — en de derde dat hij ontmoedigd was.
Welke hoop kan men koesteren voor de verheffing van het
Vlaamsche volk in de toekomst, wanneer zij, die als de besten
onder ons, zouden moeten doorgaan, zoo'n taal spreken en met
zulke gevoelens behept zijn? Bestaat er dan inderdaad geen reden
om te wanhopen? Waar het gemeenschapsgevoel zoo weinig ontwikkeld is en waar het egoïsme zoo'n groote plaats in de harten
inneemt, zal het zwaar zijn om den steen van de Vlaamsche
achterlijkheid om te kantelen.

VII.
Doch indien wij ons zelfs op een zuiver egoïstisch standpunt
plaatsen, dan is het 't rechtstreeksch belang van de gestudeerden
dat zij al het mogelijke doen om een omkeer inde hen omgevende
massa te bewerkstelligen. Evenals de kunstenaars hebben ook zij
een publiek noodig, — al is dit dan ook beperkter, — tot welk zij
zich kunnen richten , waarmede zij in voeling moeten blijven, dat
hen kan waardeeren. Hoe grooter dit publiek is, des te grooter
zal ook, — om ons nu op een zuiver stoffelijk standpunt te
plaatsen, — het geldelijk voordeel zijn dat zij zullen inoogsten,
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hoe beter ook hun sociale positie zal worden. Zoolang zij met hun
wetenschap hun brood moeten verdienen, is het voor hen een
noodzakelijkheid van het leven om daaruit alle mogelijke voordeel
te trekken. En vraag het maar aan al de voordrachtgevers hier
hoeveel geld zij al met het woord hebben verdiend, en aan allen
die een pen voeren hoeveel hun artikels in Belgische tijdschriften
hun al hebben opgebracht. Ik kan bij eigen ondervinding spreken.
Van al de Vlaamsche tijdschriften zijn er, geloof ik, twee die
betalen: het Tijdschrift van het Willemsfonds en de Dietsche
Warande en het Belfort. En dan is het nog een prikje! En de
schrijvers van werken zullen hier niet op veel honorarium van hun
uitgevers, indien zij die ten minste kunnen vinden, moeten rekenen.
Het lezend publiek is hier erg, erg klein. En het zou niet oneigenaardig wezen indien men eens een statistiek kon opmaken van het
aantal Nederlandsche werken, die een ernstig karakter dragen,
welke jaarlijks in België worden aan den man gebracht.
Er is in de laatste tien jaar zeker vooruitgang te bespeuren. En
de naamlooze vennootschap De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen en te Gent, alhoewel een loutere handelsonderneming, heeft
misschien op dien tijd meer voor het Flamingantisme gedaan dan
heel de Vlaamsche Beweging in de zestig eerste jaren van haar
bestaan. Men moet eens voor de aardigheid de tweemaal per
maand verschijnende Bibliographie de Belgique raadplegen om te
zien hoe weinig degelijke Nederlandsche werken in ons land uitkomen. Uitgevers die het op zich durven nemen Nederlandsche
boeken in het licht te zenden zijn er in ons land niet. En is het
geen opmerkenswaardig feit dat het tijdschrift Vlaanderen, dat zoo
specifiek de uiting van het Vlaamsche geestes- en gemoedsleven
beoogt te zijn, in Holland wordt uitgegeven en dat de werken van
onze beste schrijvers ook daar het licht zien en ook daar de meeste
koopers vinden?
Langzamerhand zien wij dus allen die in ons Vlaanderen wat
kunnen, hun werk aan Hollandsche tijdschriften en uitgevers sturen,
omdat zij weten daar ten minste voor hun moeite beloond en naar
verdienste gewaardeerd te worden. En stilaan zullen wij ook de
meeste Vlaamsche periodieken zien verdwijnen, zooals er reeds veel
zijn verdwenen na heel dikwijls maar een kortstondig bestaan te
hebben gehad. Zij die zich recht houden danken dit af aan staats ondersteuning óf aan de omstandigheid dat de redacteurs ervan
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grootendeels in hun eigen zak tasten om de onkosten van uitgave
te bestrijden.
Waar personen blijk geven van dusdanige opoffering, moet wat
ik in het voorgaande heb gezegd wel uiterst materieel voorkomen
en het standpunt dat ik heb ingenomen buitengewoon egoïstisch
schijnen. Maar de Latijnen wisten het reeds: primum vivere deinde
philosofthari. Met opofferingen kan men den hemel plaveien , doch
niet den mond openhouden en het zelfbehoud is de eerste drang
van ons dierlijk mensch-zijn.
Met een enkel woord moet ik er hier ook op wijzen dat de
toestand van degenen die de Nederlandsche letteren gestudeerd
hebben ook geen benijdbare is. Want slagen zij er niet in een
staatsbetrekking te krijgen, dan valt er in het privaat onderwijs
weinig voor hen te verdienen. Grootendeels is dit aan het ontbreken
van ernstige wetten op de kennis van het Nederlandsch voor staatsen andere betrekkingen te wijten, en wanneer die wetten bestaan,
dan worden zij zoo weinig ernstig toegepast dat zij in veel gevallen
een doode letter blijven. Lessen van Duitsch, Engelsch, Fransch
zijn wel nagenoeg altijd te vinden, maar lessen van Nederlandsch
behooren tot de zeldzaamheden.
De gevolgtrekking ligt voor de hand: ten eerste moet men al
diep overtuigd zijn van het rechtvaardige en het noodzakelijke van
de Vlaamsche Beweging om Flamingant te worden en behoort er
veel karakter, en ik zou bijna zeggen, moed toe, om het te blijven.
Vervolgens dient men in de algemeene zaak zijn persoonlijk voordeel, en is men dus een gelouterde egoïst. Het woord van Ranke
kan hier strikt worden toegepast: „Das Grösste, was dem Menschen
begegnen kann, ist es wohi, in der eigenen Sache die allgemeine
zu verteidigen." En niet minder waar voor de intellectueele Vlaamsche Beweging is hetgeen Haeckel zegt: „Je höher der Menschauf
der Stufenleiter der Kultur sich erhebt, desto grasser sind die Opfer,
welche er der Gesellschaft bringen muss, denn die Interessen der
letzteren gestalten sich immer mehr zugleich zum Vorteil des Einzelnen, sowie umgekehrt die geordnete Gemeinschaft um so besser
gedeiht, je mehr die Bedürfnisse ihrer Glieder befriedigt werden."
Is men overtuigd van het goede recht der intellectueele Vlaamsche
Beweging, overtuigd dat die de eenige weg is om het Vlaamsche
volk tot een cultuurvolk te maken, dan kan daarbij de medewerking der „upper ten thousand" niet worden gemist. Maar die keur-
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bende is bij ons nog in het geheel niet zoo talrijk en dit tienduizendtal kan hier gerust op zijn hoogst tot enkele honderdtallen
worden herleid. Van dit geringe aantal zou dus de aansporing
en de opwekking moeten uitgaan; maar willen zij zich aan de
publieke zaak wijden, dan moeten zij over den vereischten tijd
beschikken, en daarvoor hebben zij een zekere economische vrijheid noodig.
Dit schijnt mij wel de eenvoudigste formuleering te zijn van de
werkkrachten die het Flamingantisme moet gebruiken.
Er hebben in deze beweging ongetwijfeld daden plaats gehad die
van veel karaktersterkte blijk gaven, en men kan er op gevallen
van opoffering wijzen die aantoonen met welke diepe overtuiging
degenen die ze verrichtten bezield waren. Als zedeljke kracht stond
zoo iets zeker hooger dan de overwinningen die op Vlaamsch terrein
werden behaald, en waaraan toch maar zuiver politieke motieven
ten grondslag lagen. Doch die daden en die opofferingen waren
bijna zonder uitzondering feiten die op zichzelf stonden en die
geen deel uitmaakten van een wel doordacht, goed overwogen
geheel. Want zouden anders na een bijna vijf en zeventigjarige
werking de resultaten niet grooter zijn en de achterlijkheid van het
Vlaamsche volk niet kleiner?
Voor de toekomst dus een grooter besef van de behoeften van
dit volk en een dieper kennen van de middelen die moeten worden
aangewend om zijn bewustzijn op te wekken. En onder „volk"
versta ik niet uitsluitend den vierden stand, maar ook den middenstand en de gegoede burgerij die zoo'n belangrijke plaats in elke
samenleving innemen en die zoo'n groote factor zijn in de organische
ontwikkeling van een natie.
Ons volk moet leeren lezen, want Teirlinck zei het onlangs nog
te recht dat Conscience ons volk niet had leeren lezen, zooals het
steeds wordt beweerd. Door het voortbrengen van sterk, persoonlijk
werk zullen wij dien middenstand er wel toe brengen belang in ons
streven te stellen; door volksuniversiteiten, Toynbeewerk moeten wij
de lagere standen uit de duisternis trekken. En die werking moet
een stelsel worden. Hooger onderwijs voor het volk werd tot nog
toe sporadisch ingericht, en is overigens niet het geschikte middel
om het mindere volk mee te krijgen, wat bewezen wordt door de
omstandigheid dat de werkman slechts bij uitzondering gebruik
maakt van dit verheffingsmiddel. Volksuniversiteiten en Toynbee-
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werk zijn nog twee hier totaal onbekende instellingen. Want wat in
Brussel onder de eerste benaming bestaat beantwoordt niet aan
zijn doel, en in de loges van de Ordre des Bons Templiers, die
het eigenlijke Toynbeewerk met nog wat beoogen, gebeurt alles in
het Fransch. Welk voordeel kan het Brusselsche volk dat in den
grond Vlaamsch is gebleven daaruit trekken? Noch in Antwerpen,
noch in Gent bestaat iets in dien aard.
Voor dit alles zijn jonge, opofferende krachten noodig, die niet
alleen den goeden wil, maar ook de bekwaamheid hebben om het
gestelde doel ten uitvoer te brengen. Daarenboven moeten zij kinderen zijn van het cosmopolitisme van onzen tijd en dit cosmopolitisme in zuiver nationalisme kunnen omzetten.
Nu zijn wij nog ver daarvan af. En het is wel een kenschetsend
feit de maandelijksche lijsten van nieuwe leden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, dat nochtans bij ons zijn oorsprong vond,
die in Neerlandia verschijnen, na te gaan, en op te merken hoe
klein het aantal leden is dat ons land telt in verhouding tot dat
van Holland en van de overzeesche streken waar Nederlandsch
wordt gesproken.
VIII.
Ik heb in de vorige bladzijden aangetoond wat aan het Flamingantisme ontbreekt om met hoop op welgelukken den strijd tegen
de verfransching te kunnen aanbinden. Ik meen te hebben bewezen
dat de afwezigheid van een voldoend aantal sterke personaliteiten,
het niet begrijpen van de bestaande verhoudingen en van de behoeften van het volk, en de heerschende psychologie van dit volk,
waaronder ik eerst en vooral reken het gebrek aan transcendentisme,
de elementen zijn die tot nog toe een zuiveren kijk op de Vlaamsche
Beweging in den weg stonden. Ik geloof niet dat ik te streng ben
geweest, en indien ik de waarheid misschien wat al te naakt heb
bloot gelegd, dan spruit dit voort uit mijn verlangen om verandering te zien komen in een toestand die onhoudbaar is en het
Vlaamsche volk ten nadeele strekt. Ik ben geenszins blind voor de
heel groote hoedanigheden van ons volk en het is juist omdat
ik weet welke goede kern er in schuilt dat ik zoo heb durven
spreken.
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Het hoofddenkbeeld is dat wij tegenover de sterke Fransche
beschaving die hoe langer hoe meer om zich grijj t een even sterke
Vlaamsche of Nederlandsche moeten stellen. Want het is op het
terrein van de beschaving dat onze tegenstrevers het gevecht hebben
gebracht, en juist op dat gebied kunnen wij hen nog niet met gelijke
wapenen bestrijden. Het komt er op aan zoo practisch mogelijk
op te treden, alle theoriën ter zijde te laten en met positieve
feiten voor den dag te komen. Wanneer onze vijanden tegen ons
zeggen: „U ontbreekt nog de beschaving; hier hebt gij de onze,
de Fransche, die kant en klaar is", dan moeten wij antwoorden:
„Wij hebben geen Fransche beschaving noodig, want onze volks ziel vraagt een andere, de Nederlandsche, die wij ook maar voor
het grijpen hebben." Ja, voor het grijpen! Doch alleen dan wanneer
wij ons bekwaam maken die Nederlandsche cultuur in ons te verwerken en in ons volk over te storten.
Ik besef wel dat op dien weg het dreigend spook der overbeschaving staat. Doch dit mag natuurlijk geen reden zijn om alle cultuur
te verwerpen, en ik hoop wel dat de gezonde natuur van ons volk
dit spook zal verjagen. Overigens, wij kunnen de noodzakelijkheid
niet ontgaan en de intellectueele Vlaamsche Beweging is een noodzakelijke schakel in de evolutie van het Vlaamsche volk.
Groot-Nederland zal ook dan pas geen ijdele klank zijn, wanneer
Noord en Zuid de twee gelijkwaardige bestanddeelen uitmaken die
tot de vorming van dit zedelijk rijk zullen bijdragen. Het geldt
hier natuurlijk geen afstand doen van eigen persoonlijkheid, doch
een ontwikkeling van eigen karakter. Voor Vlaanderen komt daarbij
dat het zich op de hoogte moet stellen van de wereldbeschaving
in een Nederlandschen vorm, om met goed gevolg de concurrentie
met de wereldbeschaving in Franschen vorm te kunnen aangaan.
Alles wat daartoe eenigermate kan bijdragen mag niet aan de
openbaarheid worden onttrokken, en daarom meende ik dat dit
artikel wel eenig nut zou kunnen stichten.
ANTWERPEN, Januari 1904.
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J. Huf van Buren, Johannes de

Speelman , 2 dln. Amsterdam, P.
N. van Kampen en Zoon,(zonder jaartal) 1903. — Zoo'n boek als
dit had ik sinds mijn jongensjaren
niet gelezen, 'k wist waarlijk niet
dat er nog geschreven werden in
dezen trant. Gezellig, zoo nog eens
ouderwets „geboeid" te worden door
een verhaal van stroopers en zwervers, van echte en onechte kinderen,
van een jongen die in z'n eentje op
de wolvenjacht gaat, van een mooi
meisje door denzelfden jeugdigen
held gered, tusschen de ijsschotsen
der kruiende rivier. Ja, zoo'n boek
brengt je weer heelemaal terug naar
de jaren toen je zelf nog droomde
van reddingen en gevaarlijke zwerftochten; zalig! .... Enkel ietwat
storend nu en dan te bedenken dat
't toch niet voor de jeugd geschreven
schijnt, maar wel degelijk voor
„groote menschen", want, niet waar ?,
die onechte kinderen, en 't geredde
meisje, dat dan uitgekleed wordt in
het veerhuis, en wat daar volgt,....
en dan al die vloeken .... hm!.
toch 'n beetje bedenkelijk; kan
„men" dat wel „iedereen in handen
geven"? 't Laten slingeren in de
huiskamer?
Maar om beter te bepalen: Dit is
een historische roman, van de goede
soort, tot blz. 190 van het ze deel.

Verderop wordt 't een romantiekerige
historie.
'n Historische roman van de goede
soort noem ik een verhaal waarin
van den tijd door den schrijver
behandeld een inderdaad getrouw,
althans overtuigend beeld wordt gegeven. En dat vinden we in dit
boek — tot aan de aangeduide blz.
't Van de overige wereld als op een
eiland in de groote oceaan geheel
en al afgezonderde leven dier 18 0
eeuwsche Betuwers staat er, zooal
niet bepaald plastisch dan toch soliede documentair en gedetailleerd in
beschreven.
Held, in den traditioneelen zin, is
Johannes, geboren uit Jonker Joost
van Elde tot Eldestein en een
mooie Geldersche, sedert overleden
— jammer genoeg voor den jongen,
maar nu eenmaal noodzakelijk in
den roman. Omstreeks 1700 waren
de middeleeuwen blijkbaar nog niet
voorbij daar in de Betuwe. Den
schoolmeester van 't dorp is gelast —
bij wijze van heerendienst — de
moeder te trouwen, en 't zoontje er
bij. Na haar dood is de man op nieuw
gehuwd, maar zijn eigen keus blijkt
minder gelukkig dan die van zijn
heer. Die dan ook koos met kennis
van zaken....
Johannes dan verraadt al gauw
zijn adellijk bloed door zucht naar
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onafhankelijkheid en grooten aanleg
voor jagen en strikken zetten, zijn
„natuurlijke"geboorte door een groote
mate van schranderheid. Een aardige
jongen; zijn antwoorden zijn altijd
ad rem, zonder nu weer ál te vermoeiend van geestigheid te worden;
was hij wat levenslustiger uitgevallen
en niet zoo deftig in zijn spreken,
hij zou aan Uilenspiegel herinneren.
Jonker Joost is dan ook dol op den
jeugdigen vagebond, maar..., helaas
hij heeft nog een anderen, even
wettigen als mismaakten en piet
zoon, en een dochter, wier-lutigen
bestaan min of meer schimmig lijkt.
Jonker Joost, anders een dapper
man achter een kan bruin bier, durft
't niet te bestaan zijn beste produkt
te „echten ". Van den schoolmeester
te Elde verhuist de jongen naar den
dominee te Kesteren. Hij leert er
wat latijn en dorpsdomineesgeneeskunst, beter nog stroopen, schaatsen
mooie meisjes-rijden,wolvscht
redden. Maar ondanks al die fortuintjes heeft hij toch door de bank
het land, want hij weet 't nu wel
(door Teun van Tijs van Teun)
de belangstelling van ouden Joost,
die 't kostgeld voor hem .... schuldig
blijft, is niet meer dan „natuurlijk ",
en hij gunt zijn bultigen broer, die
daarenboven trotsch is, én op zijn
hond heeft geschoten, den voorrang
geenszins. Anna Berg, de schippers meid die hij gered heeft, en die nu
dient bij een van „de Voncken" (ook
al van die onechte jonkers) krijgt
het romantisch idee samen te gaan
leven ergens in de bosschen over de
Duitsche grens. Hij gaat daar eens
kijken, en heeft er veel lust in.
Maar later toont Anna weer minder
opgewektheid, wat Johannes haar
kwalijk neemt, al zegt hij 't niet.
Juist in dien tijd valt zijn laatste
strooptocht, een drijfjacht in gezelschap van jonker van Gelder en de
Voncken. 't Lieve leven heeft uit.
Jonker Joost gaf order niemand te
ontzien. En den armen Johannes

worden voeten en handen door
honden bijkans verscheurd; hij moet
verder hinken en vioolspelen met
een hand zonder duim. Dan wordt
hij Johannes de Speelman, en het
verhaal hoog - romantisch. Hij gaat
zwerven, bezoekt in de drie jaren
die volgen ongeveer gansch Europa,
geneest zieken met kruiden en bezwe ringen, speelt viool voor rijken en
armen. Maar te Ulft bij Emmerik
komt hij Anna Berg weer tegen, die
wandelt in 't zonnetje met de kleine
meid van den boer, bij wien ze dient
nu. En ze neemt dat kind op, en
gaat met hem mee; zij „kan niet
anders" . .
't Wordt ondoenlijk al 't gebeuren
van de laatste hoofdstukken in kort
bestek weer te geven. Dit zij dus
genoeg: 't Loopt op 't spinhuis uit,
voor Anna ten minste, maar de
speelman zou haar ten tweedenmale
gered hebben, had niet de arme
gejaagde zelve de voorkeur gegeven
aan een dood in de golven. Johannes
springt haar na.... Den zelfden
dag overlijdt oude Joost aan een
beroerte. Deze sterfte aan 't slot is
waarlijk Shakespeariaansch.
Als gezegd, men leefde daar in
de Betuwe van de overige wereld
afgezonderd, en 't schijnt er nog
altijd ongeveer 't zelfde te zijn: wat
in Holland gebeurt, een literatuurrevolutie b.v., daar merkt men in
den omtrek van Tiel niet veel van.
Men schrijft er bedaard door als leefden we nog in 185o. Wel een benijdenswaardige rust in zoo'n plaatsje,
zonder tijdschriften, zonder kranten,
zonder tooneel.... Maar zou 't eigen
niet passender zijn 't ook maar-lijk
zonder onze literaire beschouwingen
te laten? Ik wou alleen nog even
zeggen dat de droog-leuke humor,
zoo kalm langs-zijn-neus-weg gezegd,
van Huf, dien ouden spotvogel, soms
lang niet onvermakelijk is.
Felix Ortt, Naar 't Grooie Licht,
druk. Amersfoort, Drukkerij
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Vrede, 1903. — Een tweede druk;
dit boek schijnt gelezen te worden.
Nu, 't is geenszins verwonderlijk dat
velen er de voorkeur aan geven door
zoo'n inderdaad onderhoudend verhaal wat te weten te komen over al
die kwesties van den dag: vegetarisme, vivisectie, drankbestrijding,
Tolstoiisme — wat al niet meer,
't is een ware bloemlezing! — dan
uit de, doorgaans ver van amusante,
werken en brochures die men volgens
de stereotiepe uitspraak van....
istische dames en heeren moet hebben doorgelezen om er over mee te
mogen praten. De gróótste „kwestie"
van dezen „dad", 't verval der burgermaatschappij en de opkomst van
den vierden stand, wordt eigenlijk
niet behandeld, maar dat is dan ook
wel de eenige, meen ik. Over al die
andere, minder onplezierige vragen,
kouten de menschen in dezen roman
vriendelijk en degelijk, zij 't ook
soms wat naivelijk.
Menschen? een roman? Nu ja, bij
manier van spreken. Stemmen zou
juister zijn misschien, als men dan
maar niet aan een krachtig geluid
denkt; en voor het boek?. ... Manuel
de conversation?
Een vraag: Bedoelt de grijze toon
waarin dit boek is gedrukt de hartstochtlooze vaagheid van den inhoud
te symboliseeren, of kan „Vrede"
mogelijk nog wat leeren van de Zuid
Boek- en Handelsdruk--Holandsche
kerij, die „Johannes de Speelman"
zoo lekker „zwart gemaakt" heeft,
•een ware weldaad voor ons, gestadige
boeken-malers.

Jeanne Reyneke van Stuwe,

Liefde. Amsterdam, L. J. V e e n,

(zonder jaartal), 1903. — Het „groote
licht" dat opgaat aan de twee van
dit boek is niet dat van Felix Ortt,
en 't is dan ook geenszins door opbouwende gesprekken over vegetarisme en vivisectie dat hun oogen
er voor geopend worden. Aan hartstocht daarentegen geen gebrek, wij
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wisten 't trouwens al van vroeger,
het vuurt en vlamt in de vrouw die
van deze „liefde" schreef, de gerenommeerd-nuchtere Hollandsche
aard is de hare niet; en fier-eerlijk
bekent ze haar passie, in ieder nieuw
boek, doet ze ons den brand van
haar zinnen en ziel tot schrijnens
toe voelen. Maar is 't niet soms of
die felle gloed andere neigingen verzengt, is 't niet of zij voor zich enkel
een kort en hevig genot van scheppen
begeert, en niet de vreugde die is
in de langdurige, peinzende beschouwing, het omgaan met z'n
idee, in het geduldige, innig-toegewijde, over-nauwkeurige bearbeiden
van een stuk werk, van de eigen
taal. Of tracht zij het lijden te ontwijken dat het zoeken naar de eenigjuiste zegging noodzakelijk met zich
brengt? Of zijn het louter krachten
van buiten die haar zoo voortjagen,
snel, sneller, van 't eene boek in 't
andere, haar ontzeggen de rust,
misgunnen den tijd der voldraging?
Er heeft zich helaas een nieuwe
rhetorica gevormd in Nederland, de
talrijke schoone vondsten, in woord
en wending, der jongeren worden
misbruikt en verliezen aan kracht
en glans, en 't zijn vooral vrouwen
die bezig zijn tot modieuse versiering
en elegantie te maken, wat als bloed
levende persoonlijkheidsuiting-warm
ter wereld kwam. Doch totnogtoe
kon zulk een verwijt deze schrijfster
niet treffen, daarvoor had ze bij al
haar vrouwelijke buigzaamheid en
zwier, van huis uit te veel manmoedigs in haar optreden, een virilen
durf en forschen aanpak, en den
goeden afkeer van 't sentimenteele.
Haar „Loop der dingen" kon door
een man zijn geschreven, zij 't dan
ook door een modern-gejaagden,
niet door een rustig-voortwrochtenden man. Maar deze „Liefde "? 0,
er zijn nog vele bladzijden in, trillend van gloed of zwaar van ontroering, maar 't is nu eenmaal zoo:
vijf minuten declamatie, ja, een

I28

BIBLIOGRAFIE.

enkel theatraal gebaar bederft vaak
den indruk van urenlange echtheid.
Het geheel wordt dan niet opgevoerd
tot dien durenden staat van diep
leven waaraan men-emotinrd
de kunst herkent, die men litteratuur
heet.
Het geval op zich zelf is curieus
genoeg, men zou zelfs van een belangwekkend psychologisch probleem
willen spreken, was dat 't niet vooral
wat zoo hindert, dat het een probleem is gebleven, een vraagstuk
met een oplossing, niet is geworden
een levend stuk werkelijkheid, pakkend, ontroerend, door diepe gelijkenis met wat de gevoelige lezer
zelf heeft gespeurd, in eigen gemoed,
en in dat van zijn medemensch,
niet is geworden een verháál van
twijfel, van vreugde en leed, verrukking en wanhoop, dat ge u aldoor
voorstellen kunt als zóó-en-nietanders gebeurd. Ja, eigenlijk is 't
niet meer dan de schéts van een boek,
wat de schrijfster heeft uitgegeven;
die schets heeft ze opgeschreven,
aus einem guss, in geïnspireerde en
ongeinspireerde momenten, zonder
veel op haar taal te letten; en in
plaats van zich daarna te zetten tot
het maken van den roman heeft ze
't manuscript, zooals het daar lag,
aan den uitgever gezonden.
Dit is 't geval: een romanschrij ver
(let wel, geen lyricus, maar een die
zóóveel van 't leven houdt dat hij
er aldoor van moet vertellen), waant
het bestaan te haten, mijdt de liefde,
mijdt vrouwen, omdat alleen scheppende liefde hem begeerlijk lijkt,
en omdat hij 't éven misdadig acht
een mensch het aanzijn te géven
als 't hem te ontnemen. Maar hij
heeft zich overschat, hij kan niet
blijven „leven voor zijn kunst alleen ",
hij snakt naar emoties uit de eerste
hand, naar een intenser leven, naar
liefde en liefde-genót. Hij zoekt de
ontvluchtte maatschappij weer op en
ontmoet terstond de vrouw die ál

de behoeften van zijn ziel en zinnen
bevredigen kán en wil. Onmiddellijke
liefde van weerskanten. Zij trouwen
(de onwaarschijnlijkheid van een
verbintenis in vrije liefde heeft de
schrijfster ons gelukkig bespaard)
maar ze hebben afgesproken: Een
hevig, zij 't nóg zoo kort liefdegeluk
zal hun genoeg zijn; zoodrá een
derde leven uit die liefde dreigt te
ontstaan zullen ze 't hunne doen
eindigen. Immers 's menschen zijn is
een lange ellende, is vreugdeloos,
denken zij nog — in elkanders
armen. Zij trouwen, en hun huwelijksgeluk, grooter nog dan ze 't zich
hadden gedroomd, overtuigt hun ten
slotte dat het leven toch niet zoo
ten eenenmale van vreugde verstoken
en de moeite dan toch wel waard
kan zijn; wanneer 't Otto duidelijk
is geworden dat Willy zwanger is,
heeft hij wel een paar kwade
weken — hij meent inderdaad nog
dat alles nu uit zal moeten zijn —
tot de oplossing van het probleem
hem in de ziel komt vallen — 't is
zoo eenvoudig als Columbus' ei —
ze hebben dat toen wel afgesproken,
maar hoeven het daarom toch niet
te doen....
Alle dwalen is mogelijk en
menschelijk, en het dwalen dezer
twee had zeer zeker wáár gemaakt
kunnen worden. Dat dit niet is gebeurd, niet genoegzaam tenminste,
'k onderstelde al dat het is toe te
schrijven aan gemis van tijd, van
rust, van nog meer misschien wat
noodzakelijk is om artistiek werk met
volkomen toewijding te verrichten.
Al lezende teekende ik her en der
slordige zinnen, ongevoelde gezegden aan, maar waarom ze hier te
vermelden? Ze geven geen nieuwen
kijk op het boek. Laat ons hopen
dat de begaafde schrijfster nog eens
kan komen tot rustiger, langzaam nauwkeuriger, conscientieuser productie.

Aan Top Naeff.

HET GOUDEN KUIKEN
Blijspel in 3 bedrijven
DOOR

HENRI DEKKING.

(Voor de eerste maal opgevoerd door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, directeur P. D. van Eysden, te Dordrecht op 25 Januari
1904, met de volgende bezetting) :
Personen:

Mr. GEORGE VAN BUREN, oud -resident van de Preanger, 55 jaar. de Hr. C. van Kerckhoven.
BERTHE, zijne dochter, 23 jaar. Mevr. Alida Tartaud-Klein.
MINA VAN BUREN, zijne zuster,
5 t jaar . . . . . . . . . „ Ph. v. Kerckhoven Jonkers.
WILLEM VAN BUREN,
bankier, 50 jaar .de Hr. Nico de Jong.
BUREN, zijn broers
JACOB VAN
Alex. Faassen.
48 jaar . . . .
„
LOUISE, dochter v. Jacob, i8 jaar. Mej. Else Mauhs.
MOLEN, candidaat- notaris, 26 jaar. de Hr. Henri Morriën.
VAN EYKEN, technoloog, 35 jaar . „
C. van Hees.
ANT, huishoudster bij Mina van
Buren, 55 jaar . . . . . . Mevr. M. Coelingh-Vorderman.
VAN POMMEREN, boekhouder,
6o jaar . . . . . . . . . de Hr. B. Rasch.
De baboe . . . . . . . . . Mevr. Faassen-Heyblom.
In dezen tijd, in een groote stad.
(Het recht van opvoering uitdrukkelijk voorbehouden, overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbl. 124.)
IV
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EERSTE BEDRIJF.
Huiskamer van Mina van Buren.
Vaal-burgerlijk en ouwerwetsch.
Links twee ramen, strak begordijnd, met horretjes. Achtergrond rechts
hoofddeur; links deur naar het binnenportaal en de keuken, bij 't openen ervan ziet men
de trap naar boven. R e e h t s dubbele glazen deur, toegang gevende tot den tuin.
Tusschen de achtergrond-deuren een buffet. In het licht van de tuindeuren een spinet.
Bij 't opgaan van het gordijn staat, in het midden der kamer, de groote ronde tafel
gedekt voor een lunch van zes couverts; een groote taart, bloemen.

ANT (aan de tafel bezit Dekt de tafel af).
JACOB (in de deur). Goeie morgen. De juffrouw nog niet thuis?
ANT. Nee! Maar de kerk is al uit. Ze kan elk oogenblik hier zijn. (Jacob
binnen.) Wa's dat — ben u alleen? 'k Dacht dat u de Indische familie hier
zou brengen.
JACOB. Jawel, dat dacht ik ook. Maar de familie was niet in den trein.
Pssst, wat ziet het er hier feestelijk uit.
ANT (zeurig). Nou da's wat moois. Daar zul je de juffrouw over hooren.
Zoo'n mooie tafel, met allemaal lekkere en dure dingen. — We zijn gisteren
samen den heelen dag aan 't koken geweest. — En nou komen ze waar
niet.
-achtig
JACOB. Tja, best meid, dat kan ik niet helpen, hè.
ANT. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar vervelend is het. Hoe moeten we
nou met al dat eten an. Wa'n rare menschen hei je toch. Ze zou'en vast
komen (slaat met een doek op de tafel). Weg vliegen. Krengentuig 1(pauze)
't Is weer mis geweest, hè?
JACOB (bekakt de tafel). Alweer mis? Waarmeé mis?
ANT. Nou, met me' Brusselsche lootjes. Op alle vijftien weer niks.
't Bennen toch solide papiertjes, niet?
JACOB. Als de bank, hoor.
ANT. Waarom heb ik nou niet 'ris het benefietje dat er op zoo'n lot van
me wat valt. Daar heb 'k ze dan toch voor, hè! Die prijzen gaan natuurlijk
weer naar menschen, die 't niet noodig hebben, meneer Willem van Buren
en zoo.... Hè, wat zou 'k graag rijk willen wezen. Schatrijk!
JACOB. Je hebt vijftien kansen om het te worden. Vijftien.
ANT. Wat zou 'k de peentjes opscheppen hè. Rij jen en rossen geen gebrek.
JACOB. Elk lot trekt zes maal per jaar. Je hebt vijftien loten, dus da's
negentig kansen elk jaar. Neem nou..., tien jaar, da's toch zoo lang
niet: je ben nog geen ouwe vrouw, dan heb je negenhonderd kansen om
rijk te worden.
ANT (blijlachend en verbluft). Ja, da's wel waar.... negenhonderd
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kansen .... nou, die zullen toch niet allemáál mis wezen. En tien jaar kan
'k nog wel wachten, dan ben 'k pas drie en zestig.
JACOB. Nog in de kracht van je leven!
ANT. Ja ja, dat is wel z66.
(Mina van Buren, in zwart zijden japon, komt binnen. Achter haar
Louise, in strak-stemmige donkere jurk.)
MINA (geforceerd-lawaaiig). ZOO.... wèl.... (rondziend) Hé ben je
alléén? Waar zijn George en zijn dochter?
JACO B . Niet meegekomen.
MINA Wat? Dat kan niet.
JACOB (gemoedelijk). Kán dat niet! Nou, 't is toch heusch waar.
MINA. Maar heb je dan wel goed gekeken?
JACOB. Wel natuurlijk. Ik kan toch wel iemand van den trein halen.
MINA. Nou, nou, eet me maar niet op. Zoo iets zou jou juist kunnen
gebeuren .... En tdch geloof ik dat je.... Hoe vind je dat nou Ant?
ANT. 'k Heb al gezegd: een hoop moeite voor niks. Voor zes personen
gekookt en gedekt en, en, niks....
MINA. Zès? Vijf toch maar?
ANT. Nee, zes. U en meneer George en, en, Bertha zal ik maar zeggen,
enne Wiesie .... , enne meneer Molen.... enne (wijst op Jacob) hij!
MINA. 0 ja, da's waar, hij 06k.
JACOB. Had je dan op mij niet gerekend? (bij de tafel) Je was nog al
wat van plan 66k. Nou nou. Wat heb jij de blommetjes buitengezet!
MINA. Voor een broer en een nicht uit Indië: 't komt niet alle dagen
voor.,.. En nou laten ze je zitten .... Alles gedaan om dat meisje een
Boeien indruk van de Van Burens te geven ... is dat niet een rijke tafel? ...
'k heb expres voor de conversatie Molen geinviteerd ... en niets.
LoulsE. Kunnen ze niet een trein later komen?
JACOB. Jawel, maar die trein komt pas om drie uur zeven.
MINA (tot Louise). Altijd nadenken éér je spreekt, dat kon je toch weten.
Hier, help me eens even aan mijn goed... Ant, neem jij de boel maar
kalmpjes weg, dan eten we ons gewoon boter'ammetje. 't Vleesch en de
taart bederven niet en de pasteitjes kunnen in den oven.
(Mina geeft hoed, mantel en kerkboek aan Louise.) Terwijl:
ANT. Was de preek goed?
MINA. Zoo z66. 't Was alweer een ongelukkige tekst. Sedert we zoo'n
sociaalderigen dominé hebben, krijgje teksten, waarover nog nooit gepreekt is.
JACOB. Dan heb je tenminste kans op oorspronkelijke preekjes... En
welke tekst was het?
MINA. Wel, uit.., uit... Nou Wies, la 'k is kijken hoe je geluisterd
hebt. Zeg de tekst eens.
LOUISE. Uit m'n hoofd?
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MINA. Ja zeker. Dat moest je kunnen. Toen ik zoo oud was, kon 'k
haast de heele preek vanbuiten. Maar ik keek niet onder de preek naar
dingen, die me niet aangaan.
LoUISE. Bijvoorbeeld?
MINA. Bijvoorbeeld.., naar jongelui, naar opgedirkte meisjes, naar

niksjes ..
LouIsE. 't Was uit het boek Job tante (slaat het kerkboek open) vers 7
en zo: „En ik word zat van woelingen tot aan den schemertijd. Laat van
mij af, dat ik mij een weinig verkwikke."
JACOB (getroffen). En ik word zat van woelingen... Houd van mij af,
dat ik mij een weinig verkwikke... Job was een groote figuur...
MINA. Kom, wat weet jij daar nou van? Kom je wel ooit in de kerk?
Waar zou jij kennis gemaakt hebben met Job... Wies, blijf van die taart
af, foei... Ant, zet je de gewone koffieboel klaar ... Je blijft zeker een
boterhammetje mee eten, nu je tóch hier bent, hè Jacob?

-

JACOB. Och

ja.
dekt
opnieuw.
Zeer eenvoud:: Brood, kaas, koek, koffie. Mina schenkt
(Ant
het
buffet
drie
kopjes
in. Neemt het hare mee naar haar stoel. Terwijl.)
aan
LoUISE. Hoe gaat het, papa?
JACOB. Best, meid. Druk. Oom Willem gaat weer een nieuwe onderneming beginnen.
LouisE. Ja? En wat dan?
JACOB. Een jamfabriek.
LouisE. Kam?
MINA. Jacob, ik heb koffie voor je ingeschonken. Dat kopje daar
op den hoek... Ant, er staat koffie voor je! Wiesje, je melk! (drinken
staande kun kop /es ieeg).
MINA. 't Is zonde voor de kosten, zoo'n mooie taart.
ANT. En voor de moeite, zulke heerlijke pasteitjes.
JACOB. En de teleurstelling: de beminde broer en zijn dochter. (bel. Ant af.)
MINA. Natuurlijk, vooral de teleurstelling ... Wiesje, er staat nog een
ziertje rookvleesch in de provisiekast, haal 't eens even. (Louise af.) Ik hebhet niet willen zeggen, waar je dochter en Ant bij waren, maar een beetje
beter had je je toch wel kunnen kleeden, Jacob. Wat moet zoo'n meisje
denken, van een broer van'r vader, die er uitziet als een kruier.
JACOB. Ik doe me niet anders voor dan ik bèn, Mina.
MINA. Zoo'n meisje, dat al z'n leven grootheid om zich heen heeft gehad.
Zij zal van 'r vader wel gehoord hebben, dat de Van Burens nette, misschien
heeft ie zelfs gezegd, deftige, men schen zijn. Had daar een beetje om gedacht.
JACOB. De Van Burens zijn geen deftige menschen, Mina, dat weet je
Ook wel. En George weet dat ook. Laten we nu voor die dochter geen,
comedie gaan spelen. Ik doe aan die kunsten niet mee.
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MINA. Comedie spelen! Kunsten! Je bent altijd even ongelikt! Probeer
dan tenminste je wat delicater uit te drukken.
JACOB. Laten we de dingen bij den naam noemen, hè. Voor George'
hoeven we geen vernisje over 't fraai tableau van ons bestaantje te strijken.
En die dochter, 't kind van een Javaansche, een nonja... enfin, we
zullen zien. Als haar met alle geweld een Europeesche beschaving moet
worden voorgelogen in het huis van de Van Burens, dan is dat jou en
Willem best toevertrouwd.
MINA. Maar... (Louise binnen.)
JACOB (beslist). Ik laat me door jullie geflodder niet van de wijs brengen.
MINA. Geflodder?
LOUISE. Zijn er quaesties, tante?
MINA (geërgerd). God kind, probeer je toch die bemoeizucht af te wennen.
Dat staat een jong meisje niet.
LOUISE (gedwee). Nee' tante.

(Molen. Zwart gekleede jas. Zéér vormeljk.)

MOLEN. Goeie morgen, dames. Bonjour meneer Van Buren. Ik kom
niet te laat, hoor ik.
MINA (vriendelijk). Dag Molen ... Ant heeft je zeker al verteld, dat mijn
Indische broer en mijn Indische nichtje niet gekomen zijn... Ik heb nu
maar een doodeenvoudig boter'ammetje .. .
MOLEN. 0, juffrouw, ik ben zoo weinig épicurist... Meneer Van Buren,
ik heb in lange niet het genoegen gehad...
JACOB. Nee' da's al een heele poos geleden.
MOLEN. Drukte in de zaken ?... Ja, dat spreekt wel vanzelf, met het
zakensysteem van meneer uw broer ... vandaag dit, morgen dat...
LOUISE (helpt Mina bij de tafel). Meneer Molen, we hebben nu uw lievelingskostje: koek, ontbijtkoek, sukadekoek...
MINA (on/rust). Kind, ben je mal. Lach niet zoo vlak bij m'n oor.
't Snerpt me door m'n hersens heen. Kom zitten, lui. Molen, u hier...
Jacob, jij daar... Toe, Ant schenk nog eens koffie in... 'k heb niet veel
bizonders, Molen: koek, komijnekaas en een snippertje rookvleesch...
Wat doe je nou Ant, géén suiker in de koffie: 't is het tweede kopje. Nee'...
meneer Molen géén koffie, melk ja, meneer Molen kan geen koffie verdragen. (Men zet zich. int met haar bordje met boterhammen af.)
MOLEN (tot Louise). Nou, geef u me nou een sneetje koek, Wiesie ...
Dank je...
LOUISE. Is 't waar, meneer Molen, gaat u fiets rijden?
MOLEN (loenzend naar Mina). Wel nee, hoe kom je daaraan?
LOUISE. Leen Verschuur zei het vanmorgen. Onder de preek.
MINA (bits opkijkend). Aha! ... Meneer Molen is te verstandig om
zich op zijn leeftijd nog met bétises te occupeeren.
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LoulsE. Op zijn leeftijd. Meneer Molen is toch nog geen ouwe man,
al eet ie zoo graag koek en al is ie zoo dol op slappe melk!
MOLEN (verlegen lachend). Foei! (tot Mina) U heeft die vergadering
gisteravond prachtig geleid. Ik heb u bewonderd. In uw handen is een
presidentshamer een wapen.
MINA (gevleid). Och...
JACOB. Je zult er wel geducht uitzien, met zoo'n een presidentshamer; jij ...
MINA. Hè, da's nou niks grappig. (tot Molen) Ik heb de Armenzorgvergadering n66it zoo druk bezocht gezien .. .
MOLEN. Ja, het voorstel Rinkelman had de lui verontrust.
MINA. Terecht. 't Gaat heelemaal tegen het streven van Armenzorg in.
Wiesje, wat eet je slordig. Jacob, nog een boterham? Maak is klaar voor
je vader, Wies, hier, met komijne kaas.
MOLEN (tot Jacob). U is de kassier van de firma, niet? Daar gaat zeker
heel wat geld door uw handen.
JACOB. Ja, véél geld. Te veel geld.
MOLEN. Te veel geld, dat te véél is geestig.
MINA. 0 nee! da's heelemaal niet geestig. Dat méént ie ! Luister maar
niet naar de theorieën van mijn broer, Molen; als je over geld begint,
raakt ie op dreef! U is nog jong en uw karakter is nog niet... nog niet
gevestigd. Te veel geld... nou net iets voor Jacob...
JACOB (dot). Ik hoü niet van geld.
MINA. Dat weten we. (tot Malen) Zei 'k het niet? Nog een boterham,
met koek?
MOLEN. Asjeblieft ja... máár dun.., met koek.
ANT (stuift geagiteerd binnen). Jufirouw, schei gauw uit met koffie
drinken, gauw!
MINA. Hè, wat is 't?
ANT. Aan het eind van den Singel komen meneer George en zijn dochter ...
MINA. Hè. Wat zeg je me nou? Die ken je toch niet!
ANT. Ja heusch, ze zijn het. Ik ken de portretten toch. Echte Indische
menschen! bruin en langzaam ... En ze hebben zoo'n aap bij zich, zoo'n
baboe. Ze zoeken de nummers af, ja, ze bennen 't zeker. We hebben
nog net tijd, om gauw af te ruimen. (Allen zin opgestaan.)
MINA. Maar dat is dan toch ... (tot Jacob) Je mag nog eens iemand van
den trein halen voor me, hóór ... Molen excuseer... We zullen maar
gauw de boel afnemen en strakjes overdekken...
JACOB. Och, laat maar staan!
MINA. En ze ontvangen met koek en komijne kaas?
JACOB. Als dat je gewone lunch is .. .
MINA. Jawel. Had liever beter aan den trein gekeken.
JACOB. Ze waren er niet.
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MINA. Dat blijkt. Wiesje, hang nou niet uit 't raam. Help eens gauw

afnemen.
Louisa. Ja, 't is oom George, hij lijkt sprekend op zijn portret.
MINA (hevig nerveus). Nou, gauw dan. Ant, zet de boel maar in de

keuken. Hier Jacob, pak'ris an. Molen, toe geef het tafelkleed daar eens.
(bet) 0, god, daar heb je ze al. Gauw wat. Breek den boel niet, Wiesje,
voorzichtig. (Ant en Wiesje met den boel af).
MOLEN. 't Is toch .prettig dat ze gekomen zijn...
MINA. 0 ja zeker. Maar dat ik nu zoo gedupeerd ben (tot Jacob) door jou.
JACOB. Door mij?
MINA. Natuurlijk ... Molen excuseer even... (bedrijvig af.)
Louisa (terugkomend). 'k Ben vreeselijk benieuwd naar dat nichtje. Zij
en ik zijn de eenige vrouwen in de familie Van Buren.
JACOB. En tante Mina dan?
Louisa. Tante Mina... 0 ja, da's wáár ook.
(George, lawaaig, ijdel, druk, achter hem Berths, mooi en elegant
gekleed en de baboe worden door Mina binnengebracht.)
GEORGE (met zin arm om Mina's hals). Wel zus, wel Mien! Hoe gaat
het, hoe gaat het? (kust haar) En je bent zoo niets veranderd in al die
jaren. (bekijkt 'r) Precies dezelfde prettige, mollige verschijning ... beste,
lastige, straffe zus...
MINA. Nou nou.., me haar!
GEORGE. Hier Berthe ... da's nou m'n dochter. Wat zeg je van'r, tante?
Dat is tante Mina, Berthe, je éénige tante...
BERTHE. Dag tante.
MINA (lacherig). Wel, u bent een heele dame...
BERTRE. Hadt u je een bakvischje voorgesteld?
MINA. Nee', maar voor drie en twintig is u toch...
BERTRE. Indische jaren tellen dubbel, niet waar pa?
MINA. Ja ja... George, zie je niet dat Jacob daar staat?
GEORGE (naar Molen). Wel Jacob, kerel, hoe gaat het, je bent ook
niet veel veranderd.
MOLEN.

Pardon .. .

JACOB. Ik ben Jacob.
GEORGE. Ach ja. Mijn lorgnet was wat beslagen (joviaal). Ja natuurlijk.

Dag Jacob, hoe gaat het je? Berthe, je oom Jacob!
BERTHE. Dag oom.
JACOB. Dag nicht.
MINA. En hier is Wiesie.
GEORGE. 't Dochtertje van Jacob... wel, wat een meid!
BERTHE. Wiesje!
LoulsE. Nicht.
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GEORGE. En
MINA. Mag

deze meneer?
ik je even presenteeren, mijnheer de candidaat- notaris Molen.

(Plichtpleging.)
BERTHE. 06k van de familie?
MOLEN. Helaas niet...
BERTHS. Waarom helaas?
MOLEN. Och ik bedoel, omdat...
MINA. Hij zou het waard wezen: hij is een nuttig mensch en mijn
trouwe hulp...
BERTHS. In dat geval, tante, moet ik u ook even mijn baboe voorstellen, die heeft precies dezelfde qualiteiten, ja!
GEORGE. Kind, ben je mal!
MINA. Je dochter houdt van een grapje! Maar wat zullen jullie hongerig
wezen.., ik zal maar gauw dekken... ik heb niets bijzonders, een eenvoudige lunch...
LouisE. Moet de tafel weer net zoo gedekt worden als straks (Mina
wènkt boos) met de taart en de bloemen? En dan moeten de pasteitjes ook
gewarmd worden en de bouillon... (bedrijvig). Dan heb u toch satisfactie
van al uw werk van gisteren. Tante heeft gisteren den heelen dag voor
u gekookt, oom George.
MINA (do fl. Zwijgt kind!
GEORGE. Nou, da's allerliefst van je, zus ... Maar mag ik me even
verfrisschen ?
MINA. Zeker, zeker, boven is gelegenheid. U ó6k nichtje? (belt).
BERTHE. Graag, éven ... ik blijf vannacht bij u logeeren, ja, is dat goed?
GEORGE. ja, want Willem is niet meer ingericht voor een logée na den
dood van zijn vrouw...
MINA. 0, daar heb ik heelemaal niet op gerekend. (Ant op) Nou, er is
nog wel een kamer, maar die moet klaargemaakt worden. Ant, je moest
eens de achterkamer in orde brengen: de juffrouw blijft logeeren! En als
dat afgeloopen is, zorg dan in de keuken, hè. Och Jacob, help jij 'r even
aan 't ledikant. Molen, wijs u m'n broer even boven de voorkamer dan
ga ik met u meé, nichtje (tot Louise). En jij, flapuit, zet in de keuken
de pasteitjes in de oven en dek dan hier.
GEORGE (tot Jacob). We hebben zooveel te bepraten, Jaap...
MINA. Jawel, dat komt later wel. Laten we 't ons eerst een beetje thuis maken.
GEORGE. En ben je blij dat ik terug ben, hè, Mien, Jaap?
MINA. Ja zeker, natuurlijk.
JACOB. We zullen moeten afwachten, of er reden is om blij te zijn.
MINA. Hé, wat ongelikt! Willen we dan maar even gaan.
(De anderen zijn al gegaan, nu ook deze drie af. Anten Baboe blijven.
Baboe steeds op den achtergrond, gebogen, stakkerig menschje.)
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(na een poosje de baboe te hebben aangekeken). Ben jij een Javaansche?
BABOE (moeielijk sprekend). Saja.

ANT

ANT.

God, hoe ongelukkig! ... Heb je 't dan hier niet koud?

BABOE. Saja ... njonja.
ANT. Dat wil 'k wel gelooven, mensch, en nou is 't nog midden in den

zomer. Je mot hier in den winter kommen, nou! ... Blijf je hier?
BABOE. Bij njonja Berthe, Saja!
ANT. Hoe heet je?
BABOE. Nasla.
ANT. Hoe? Ida?... Zóó? Blijf je bij de juffrouw?
BABOE. Saja.
ANT. Nou, da's wat moois. Ben je Christin? (Baboe schudt nee.) Wat

dan? (geen antwoord) Nou, da's wat moois ... Heiden ? ... Geloof ie an de
duivel?... 'sjonge jonge, da's me wat! Affijn jij kan 't niet helpen. (Louise
roept buiten) Jawel, dadelijk hoor ... Kan jij ook uit de hand lezen?
(houdt baboe haar hand voor) Zie jij daar rijkdom in?
BABOE (kikt vluchtig). Tida. Nee.
ANT. Nou, dan weet jij d'r

6ók niet veel van... 't Benne leelijke

menschen daar op Java, hè...?
BABOE (ontsteld). Tida.
ANT (haalt de schouders op). Niet goed wijs! Nou, kom maar meé.
(Als zij gaan willen, komen Jacob en Berthe op.)
B&RTHE. Neem u mijn baboe mee naar de keuken? Ferm hoor.
(Ant en baboe af.)
BERTHE. Dus u is nu oom Jacob? Vader heeft me dikwijls over u gesproken.
JACOB. Zóó, hééft ie? In Indié?
BERTHE. Nee, in Indie niet zooveel, maar op de thuisreis.
JACOB. Om u op me voor te bereiden?
BERTHE. Ja, dat denk ik óók.
JACOB. Dus, dan is u op de hoogte?
BERTHE. Op de hoogte, waarvan?
JACOB. Nu, zoo van de familieverhoudingen, de familiemeeningen. Wie
oom Jacob is. Mislukt, onpractisch, zonderling, koppig, stupide...
BERTHE. Ja juist, zóó ongeveer. Maar pa is in zijn karakteristieken altijd
nog al geforceerd, ja. Ik kèn pa. U viel me dadelijk mee, ja. Ik zeg graag
zonder omwegen, wat ik meen. Dat is in Holland geen gewoonte, geloof
ik, maar ik doe het toch maar, ja.
JACOB. En hoe hadt u dan gedacht dat ik was?
BERTHE. Nou... dommer, lummeliger, ongunstiger. U neemt me 't
niet kwalijk, ja? U vroeg het me, hè?
JACOB. ja zeker...
BERTHE. We zullen elkaar goed

leeren kennen, hoop ik.
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Dat hoop ik 66k.
Pa zei altijd: u was zoo ontzag'lijk onpractisch?
JACOB. 0 ja, zéér.
BERTHS. En dat zegt oom Willem 66k. U was telkens een heel eind op
weg, om carrière te maken, zegt ie, en telkens hebt u moedwillig...
JACOB. Ja juist, dat is de familieopvatting.
BERTHE. Oom Willem zegt, u hadt het best evenver kunnen brengen
als hij en pa.
JAcoB. 0 zeker. Dat wil zeggen, de omstandigheden waren voor ons
niet gelijk. Ik had wel iets tegen. 't Geld dat thuis was, werd aan George
besteed, om hèm te laten studeeren. Mina erfde 't heele vermogen van
tante Ko. En Willem ... och Willem is getrouwd, met een vrouw ... die
niet jong was, maar heel rijk.., Ik weet wel, dat was voor mij geen reden
om mijn carrière mis te loopen. Maar er is iets gebeurd, iets heel ernstigs ...
waarover ik nu liever niet práát ... En misschien heeft, achteraf gezien, de
familie wel gelijk.
BERTHE. Nee, dat heeft ze stellig niet.
JAcoB. Misschien toch wel. Van aanleg ben ik nog al onpractisch. Mijn
levensopvatting is altijd te weinig reëel geweest. Ik begon het leven met
te veel illusies. En illusies in ons burgerlijk leventje na te jagen, is donquichotterie, Is het doen van een man, die sterren wil gaan plukken met een
keukenladder. Ik was nog wel sterk, toen ik dien éénen heel ergen verlam menden klap kreeg. En daarna allerlei kleine tikjes ... teleurstelling op
teleurstelling. Een idealist moet ten slotte hard worden voor de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid hard is voor hèm. En dat is fout, nietwaar?
Want er is niet anders dan de werkelijkheid... Maar zou'en we nietliever
over vroolijker dingen praten. ik sta je daar een heele biecht te doen .. .
Zoo'n vertrouwelijkheid op de eerste hand aan zoo'n jong meisje...
BERTHE. Dat vind ik heerlijk oom en daar ben ik u dankbaar voor.
Wij, Indische meisjes, zijn niet jong... wij begrijpen beter.., en ik begrijp
ook iets; nog niet heelemaal... En ben u nu tot rust gekomen?
JACOB. 0 ja, goddank. Rust is een groot geluk. Als nu maar niet
t'avond of morgen iemand me uit die rust komt weglokken. Mijn rust is
mijn bezit, dat ik zoo gretig bewaak als een vrek zijn goud:... Als er
maar geen inbreker komt.
BERTHE. Zoo'n bankierskantoor is anders geen rust-kur-oord, ja?
JACOB. Nee' waarachtig niet. Ik ben kassier. Ik zit er den heelen dag in
't geld. Van dat ik kóm, tot ik ga, hoor ik niets dan geldteIlen ... geldtellen (huiverend) geldtellen .. .
BERTHE (lac )è end). Oompje, de móóiste muziek, die de meeste menschen
kennen.
JACOB. Ik niet, ik waarachtig niet. Geldtellen doet me aan als, toen 'k
JACOB.

BERTHE.
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nog school ging, het geluid dat schooljongens maken bij 't griffelslijpen.
Dat knersend piepen van zoo'n mes, over een hard stuk lei. Dat dringt met
een koude huivering je lichaam binnen. Dat berilt griezelig je ziel. En dat
voel ik, als ik geld hoor tellen. En den heelen dag tellen ze geld om me
heen, en ik tel geld en 't rinkelt en klettert ... zoo'n héélen dag door...
BERTHE (schaterend). Oom, neem me niet kwalijk, Oom...
JACOB. 't Is een kwáál! Zoo'n kleine foltering, die 't leven speciaal
op mij toepast ... (dof). Ik kan geen geld hooren tellen. (Opschrikkend)
Hoe kom ik zoo dwaas z66 door te slaan... 't Was maar gekheid, kind,
gekheid...
BERTHS (hem de hand gevend). Humor, oom ... Nu, nu... We zullen
goeie vrienden wezen ... (Ant op, met opgestroopte mouwen.)
ANT. Meneer Jacob, de juffrouw vraagt, of u me niet even helpen kan
om 't ledikant naar de kleine achterkamer te brengen.
JACOB. Ja, goed, ik kom (Ant af). Lach me maar niet te veel uit,
nichtje! (af).
(Berthe kijkt de kamer rond. Slaat de klep van het spinet op en speelt
enkele tonen. Sluit de klep weer en gaat voor het raam staan kijken door
de horretjes.)
LouisE (draagt tafelgerei binnen. Begint te dekken. Ziet dan Berths).
God, ben u hier alleen?
BERTHE. Ja, ik kijk naar buiten. Wat beteekent dat klokluiden?
LOUISE. 0, er gaat zeker een kerk aan. 't Is Zondag vandaag.
BERTHE. ZOO.
LOUISE. Vindt u 't prettig in Holland te wezen?
BERTHE (dof). Neen. (luchtiger) Maar 't moèst. Pa ging er heen en ik
kon moeielijk alleen in Indie achterblijven. (pauze) Kom eens bij me. Laat
die tafel maar staan. (Louise komt. Zij steekt bei' haar handen uit.) Willen
wij vriendinnen zijn?
LOUISE. Ja, graag. Je bent zoo alléén hier hè? Je kent niemand?
BERTHE. Nee' niet veel lui, en die ik ken interesseeren me niet. Behalve
jou vader.
LouisE. Mijn vader?
BERTHS. Ja, van jou vader houd ik.
LOUISE. Is 't waarachtig waar?
BERTHE. Is dat zoo'n wonder?
Louisa. Ja, want u kent hem niet.
BERTHE. Een beetje wèl. We hebben een oogenblikje gepraat samen. En
dat oogenblikje heeft me sympathie voor 'm gegeven. Een spontane sympathie
is misschien de ware.
LOUISE. 0 ja, niemand houdt van mijn vader. Behalve ik, natuurlijk. Ik
ben dol op 'm.
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BERTHE. Dan zullen we samen van 'm hou'en, ja?
LOUISE. Ja, héérlijk.
BERTHE. Waarom woon je niet met 'm samen?
Louisa. Och dat kon niet, vond de familie, toen 'k wat ouder werd. Pa
heeft het bij oom Willem z66 druk ... En ik moest toch opgevoed worden.
Daarom woon ik nu tijdelijk bij tante Mina in. Dat vond pa goed.
BERTHE. Je moeder is al lang dood, ja?
LOUISE. Al veertien jaren...
BERTHE. De mijne 66k. Niet z66 lang ... Die klok luidt aldoor maar...
LOUISE. Ja, anders komen er niet genoeg menschen in de kerk, denk ik...
(Zij gaan naar 't venster.)
BERTHE. Zondag ... Zondag in Holland ! Wat is dat iets ontzettend
desolaats! Kijk zoo'n straat, leeg, droog, zindelijk. Je kunt zelfs niet zeggen
dat het karakter166s is, want 't gaat buiten alle karakter om. 't Leeft niet
en 't is niet dood. 't Is juist iets om door zoo'n horretje te zien, zoo'n
horretje! 0, zoo'n Hollandsche Zondag! Die menschen hebben nu hun
rustdag hè? En de straat heeft haar rustdag. En ze rusten. .
LoulsE. Ja, wat wou je dan ?... Hou je niet van Holland?
BERTHE (woest). Nee'.,. (kalmer) Nee', ik houd niet van Holland...
Z66 blijft het nu den heelen dag, ja? Kille straten, kille menschen. Hoor,
hoe langzaam luidt die klok, bing, bong, bing-bong. De doodenklok over
't doode Holland! Vreeselijk ... Weet je waar zoo'n Hollandsche Zondag
het uiterste van is?
LOUISE. 't Uiterste?
BERTHE. Ja, of 't pendant, hoe noem je dat? Ik zoek altijd het uiterste
bij al wat me frappeert.
LouisE. En wat is dan het uiterste van zoo'n Hollandschen Zondag?
BERTHE. Een Indische nacht. Zoo'n zwoele nacht in de wouden van onze
Preanger. Zoo'n nacht vol mysterieus geluid. Je bent er alleen, 't éénig
wezen dat zijn bestaan wéét ... en alles om je heen leeft een leven van
intensiteit, die je niet begrijpen, niet doordringen, zèlfs niet bespieden
kunt... Je bent er in een droom. Een prachtig onwezenlijk leven is het,..
iets niet van deze wereld, zoo'n Indische nacht. En nu dit. Dit, zonder
eenige poezie, van een afschuwelijke benepen burgerlijkheid. Stadjes vol
domme huisjes en geschoren boompjes en doode watertjes. Zoo reel, of
neen — zoo droog, of neen — zoo plat.
LouisE. 0, da's niet waar, Holland is een subliem land. Holland is het
land van Mans: zware luchten over ruige steden en bitse wolkendrommen
over weenende vlakten.
BERTHE. Hoe weet je dat?
LOUISE. Van pa... op onze Zondagsche wandelingen.
BERTHE. Wandelen jullie véél samen, je pa en jij?
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LouisE. Neen, niet zoo veel. Pa is zoo vreeselijk geoccupeerd in al die
zaken van oom Willem; je begrijpt als dat niet zoo was, 'hoefde ik niet
hier bij tante Mina te wezen.
BERTHE. Zou je dan liever...?
LOUISE. Ja natuurlijk. Maar 't kan nu eenmaal niet anders, voorloopig.
BERTHE. 't Is zeker heel triest voor je, dat leven bij tante Mina?
LoutsE. Och, een ideaal voor een jong meisje is het zeker niet (deftig).
Maar een mensch, en vooral een jong mensch, moet zich weten te schikken.
De reglementen van dit huis zijn niet zoo bar als ze er uitzien. Artikel
één: Er mag niet hard gelachen worden. Tante kan dat niet velen, 't is
zoo'n schril geluid, zegt ze, 't snijdt 'r door 'r ziel. Nou, zonder lachen
kan ik 't wel een poosje uithouden. Artikel twee: We moeten „stemmigheid
en eenvoud betrachten" in onze kleeding en onze gewoonten. En artikel
drie: we moeten eerbied hebben voor alle filantropische instellingen van
tante, voor tante zelf en voor meneer Molen.
BERTHS. Die candidaat-notaris?
LOUISE. En de compagnon van tante Mina, precies. Maar, nietwaar,
zóó erg zijn die reglementen nu niet?
BERTHE. God, ik vind ze fataal, onmogelijk, móórdend. Weet je wat
ze van jou zullen maken? Een tweede editie van tante Mina.
LouisE. Och, wel neen!
BERTHE. Och, wel ja. En als je goed oppast, mag je misschien later
trouwen met Molen.
LOUISE. Kom, sla nu niet door. Ik trouwen met Molen? Ik met Molen?
En tante dan?
BERTHE. Heeft tante Mina dan soms zelf...?
LouisE. Neen, neen, geloof dat niet hóór. Laten we niet zoo hard
lachen, denk er om, dat mag hier in huis niet.
BERTHE. Is dit brave Hollandsche huis.
LOUISE. Neen, vereenzelvig nu niet het kleine wereldje, dat je hier ziet
met ons land, ons Holland. En schimp niet op Holland. Je bent immers
zèlf een Hollandsche?
BERTHE. 0 neen, ik niet.
LouisE. Je vader toch?
BERTHE. M'n moeder niet. M'n moeder was een Javaansche.
LoutsE. Nu ja, maar je bent Hollandsch opgevoed. Met Hollanders heb
je omgegaan .. .
BERTHE. Zeker. Maar ingeleefd in Hollandsche begrippen ben ik goddank
niet. Ik kom in Holland zoo ón-Hollandsch mogelijk. En ik ben ook niet
van plan me te laten bederven hier, door conventies en tradities.
LouisE. Hoe zal je dat ook vol houden?
BERTHE. 0, gemakkelijk. Want ik wil niet anders. Ik vind het zoo'n
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heerlijk, rustig idee, dat ik kan doen en kan laten, wat ik wil.
LouisE. Als je dat maar niet veel verdriet en teleurstelling geeft.
BERTHE. 0 neen.
MOLEN (staat bedremmeld in de deur). Pardon, stoor ik niet?
BERTHE. Volstrekt niet meneer, we waren juist uitgepraat. U komt nèt

van pas.
(na een lange, verlegen pauze). U hebt een prettige reis gehad?
0 ja, dank u. We hadden een jongen kapitein, een Franschman ,
een alleráárdigst ventje. En ik was dus de heele reis tot over mijn ooren
verliefd. Dat kort den tijd zoo.
MOLEN (Zeer verlegen. Weer na een pauze.) Ik hoop maar dat 't u hier
goed bevallen zal?
BERTHE. Och ja? Wel, dat vind ik alleraardigst van u. Misschien kan ik
tante Mina en u wel een beetje helpen, in al uw nuttige ondernemingen?
MOLEN. 0 Ja zeker. Er is behoefte aan hulp.
LouisE. Armenverzorging! Vrouwenemancipatie! Matigheid!
MOLEN (ontevreden). Wiesje!
BERTHE. Doen meneer en tante daar aan?
LouisE. Ja, met veel ijver. De nieuwste en meest beproefde stelsels.
MOLEN. Wies-je!!
BERTHE. Wat is 't? Ze mag niet zoo brutaal wezen, hè meneer? Hoor
je dat, kind? Wiesje!
MOLEN. Neen pardon. Ons stelsel van armzorg is zeker héél goed en
zoo zuiver...
BERTHE. Hoe is dat dan?
MOLEN. Dat is, moeielijk te definieeren ... Er is, om dit stelsel te bouwen,
gebruik gemaakt van de studieresultaten der beste, meest Engelsche economisten. Het bazeert zich vooral hier op...
BERTHE. Ja juist. Op de griezelig kille spreuk die buiten op de deur
staat: „Hier- wordt-niet -gegeven-zonder-onderzoek."
MOLEN. Gedeeltelijk. U moet niet vergeten...
BERTHE. En aan vrouwenemancipatie doet u Ook?
MOLEN. Althans.., ik verleen daarbij steun. Uw tante occupeert zich
zéér met de wettelijke vrijmaking der vrouw. Ons streven is .. .
BERTHE. Precies. En ook de matigheid betracht u?
MOLEN. 0 zeker. Als u weet, juffrouw, hoe de volkskanker voortwoekert...
BERTHE. Ja, ja, ik begrijp hoe nuttig mensch u is!
MOLEN. Och, ik doe zooveel mogelijk mijn plicht. Toen ik hier voor vier
jaren kwam, kende ik niemand. En nu ben ik lid van tal van vereenigingen.
En in de schoolcommissie zit ik. In Juni van 't vorig jaar ben ik in herstemming geweest voor den raad met den sociaal-democratischen candidaat.
BERTHE. En is hij het toen geworden?
MOLEN

BERTHE.
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Ja, met veertien stemmen méér.
BERTHE. 'k Wil 't waarachtig wel gelooven... (naar Louise gaand)
O god, Wies, wat een man! Zoo'n man uit 't kleine Holland, met levenswijding aan kleine dingen ... Kijk eens, meneer Molen, daar in den tuin,
die roode roos, ja, die, zou u die niet eens voor me willen plukken? Of
beschermt u 66k bloemen?
MOLEN. Neen, ik zal gráág ... (af)
BERTHE. Ik moest even uitlachen ... en nu kan ik niet lachen. 't Is éér
om te huilen. 0, ik heb het voorzien, ik wist het. Neen, beste kind, jij
ziet niet meer, hoe erbarmelijk belachelijk dat alles is, jij bent het
gewoon, jij bent er blind opgekeken. (in gedachten) Wat heb ik tegen dat
gaan naar Holland opgezien: de Hollandsche menschen, die ik ginds ontmoette, waren meestal zoo hopeloos vervelend. En dan waren ze nog een
weinigje geacclimatiseerd in onze gewoonten. En de vrouwen, de Hollandsche
MOLEN.

vrouwen...
LouISE. Neen, sla nu niet zoo door. Je kent de Hollandsche vrouwen
heelemaal niet. Die moet je zien, hier, in haar eigen omgeving...
BERTHE. Mijn ideaalvrouw is in dit land zonder passie niet denkbaar.
Die moet zijn: geestig, petiljant, mooi gekleed, boeiend. Een vrouw, die
van haar omgeving maakt wat zij wil...
LouISE. En waarom zou een Hollandsche vrouw dat niet kunnen?
BERTHE. Omdat 't onmogelijk is.
LOUISE. Hoe denk jij je dan een Hollandsche vrouw?
BERTHE. Precies als een Hollandsche Zondag...
LoulsE (schaterend). Berthe!
BERTHE. Een Hollandsche vrouw hoort bij meneer Molen. Een Hol
vrouw ... (Ant komt op met waschkom, stofdoek. Sconzig. af)-landsche
is dat... (Mina van de andere zode. Geklééd in paars satin) of dat!
LOUISE (schaterend). En 't tusschentype?
BERTHE. Is er niet.
MINA (lot Louise). Kind, kind! maak zoo'n akelig kabaal niet. (tot
Bert/th) Z66. Ik heb een beetje toilet gemaakt. Ik zag er zoo uit. Hoe
vind je die japon, nicht?
BERTHE. 0 tante... U is een echt Hollandsche dame z66.
MINA, Nietwaar? Degelijk en netjes. Ik houd niet van die mode- fratsen
uit Parijs.
BERTHE. Wat u gelijk hebt!
MINA. En waar hebt u die japon vandaan?
BERTHE. Die heb ik in Parijs gekocht, tante... u moest me het. adres
van uw modiste eens opgeven.
MINA. 0, 't is maar een naaister. Ze werkt goedkoop en degelijk.
BERTHE. Dat is juist wat ik noodig heb.
)
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(Molen komt binnen mei de roos.)
MOLEN. Asjeblieft, juffrouw...
MINA (verbaasd). Molen! Is dat...
BERTHE. Uit uw tuin, tante. Ik heb meneer Molen verzocht die bloem
voor me te plukken.
MINA. 't Is toch zonde. Zoo'n mooie roos. Is die tafel nóg niet gedekt?
(Jacob en George komen binnen. Louise, later met Ant samen, dekt de
Ia fel af.)
GEORGE. Lang gewacht op me? Ik voel me nou weer als een hoentje,
ja. Wel Bep, hoe heb je 't gehad?
BERTHE (mei Molen in gesprek). 0, best pa.
MINA. En de kamer is klaar. Je hadt me vooruit kunnen waarschuwen,

Sjárs .. .
GEORGE. Kijk! Ik krijg weer een standje! Je bent nog heelemaal de ouwe
zus. Weet je nog hoe je de baas over ons was? We hadden niets in te
brengen. Heb je dat nog zóó?
MINA. Hè, wat een overd rijving.
JACOB. 0 neen, de zuivere werkelijkheid. Je was zèlfs papa de baas en
wat een stugge Van Buren was dat niet.
MINA. In een huis zonder vrouw moet de oudste dochter weten op te
treden.
GEORGE. Waarachtig! Nou en dat kon je. Je deed niet anders dan optreden. Vooral op het gebied van zedelijkheid, welvoegelijkheid en fatsoen
je sterk, ja. Weet je nog? Je oefende censuur op ons uitgaan,-lijkhedwas
ons thuiskomen, onze kleeding, onze vrienden. Vooral onze vrienden, ja.
MINA. Nou, nou.
JACOB. Ja, er was er niet één naar je zin.
MINA. Zèg, laat je confidenties daar. Ik schaam me voor dat meisje.
(tol George). Je begint precies waar je vijf en twintig jaren geleden bent
geëindigd ... Vertel nu Jacob maar weer dat ie de meeste onpractische
man van de wereld is .. .
GEORGE. Och waarachtig, Jaap? Ben je ndg zoo onpractisch? Nu, dat
wordt anders, als ik je zaak in orde heb.
MINA (nieuwsgierig). Wat voor zaak?
GEORGE. Da's voorloopig een geheim.
JACOB. En je hebt in Indië mooi carrière gemaakt...
MINA. Interesseert je nu die zaak heelemaal niet? Je praat erzoo rustig
overheen.
JACOB. Je hoort dat 't vóórloopig een geheim moet blijven.
GEORGE. Carrière ... carrière ... Zonder kruiwagen krijg je in Indië al
evenmin, wat je eerlijk toekomt als hier...
JACOB. Maar je bent nu Indische specialiteit en nu kun je in je vader-
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land aan den gang gaan ... de rechten van den inlander verdedigen...
GEORGE. De rechten van den inlander! Schei uit! Ik heb in de laatste
jaren niets anders gehoord dan van de rechten van den inlander. Je kunt
in geen dispuutgezelschap wezen of je hoort van de rechten van den
inlander. Geen boek of tijdschrift neem je op, of ze hebben 'tover de rechten
van den inlander. Ik ril als 'k ervan hoor, van die rechten van den inlander.
'k Voel 't koud over mijn rug glijden .. .
JACOB. Nu, enfin, een politieke carrière maak je hier wel...
GEORGE. Dat hoop ik, ja. Eerst wat op de hoogte komen van den
toestand...
MINA. En dan naar de Kamer, minister van koloniën...
JACOB. Enzoovoorts, enzoovoorts. Je hebt het nu maar voor 't zeggen.
In ons goeie Holland is geen sprake van protectie, alléén van bekwaamheden .. .
MOLEN (nadergekomen). En welke partij is u toegedaan, in de politiek?
GEORGE. Ja kijk eens, dat is a priori zoo moeielijk te zeggen.. . Ik zal
de partijprogramma's bestudeeren, speciaal het hoofdstuk koloniaal beheer
en dan kiezen .. .
MOLEN. Vooral bij de bezadigde partijen moet u wezen. Die de quaesties
à fond bestudeeren en die niet over ijs van één nacht gaan.
MINA. En die over de feministische quaesties een gezond oordeel hebben.
Daar zal ik je over inlichten, George.
GEORGE. Ja, jij bent 66k zoo midden in de beweging tegenwoordig, hè?
MINA. Och, ik wend mijn bescheiden krachten aan, waar ik kan. Allereerst de vrijmaking van de vrouw.
BERTHE. Waarvan?
MINA. Van allerlei banden.
BERTHE. Huwelijksbanden?
MINA. Ja, 66k daarvan. Van die absolute afhankelijkheid aan den man,
met wien ze getrouwd is. En van allerlei conventies ... En van het verstoken zijn van ... van.., van .. .
MOLEN. Van staatsburgerlijke rechten.
MINA. Ja juist.
BERTHE. En doen in die pogingen van u arme en rijke vrouwen mee?
Vrouwen die honger hebben en vrouwen die in overvloed leven?
MINA. Grootendeels zijn het de beter gesitueerden, de dames... Maar
't is één groote beweging...
BERTHE. Ook met getrouwde vrouwen, huismoeders?
MINA. Zeker,
JACOB. Eén procent ervan en allemaal ideaal-huisvrouwen.
MINA. Och, wat ben jij weer geestig! je hebt wel het recht den draak
te steken met menschen die leven voor hun medemenschen .. .
10
IV
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JACOB. Dat zijn zoo van die liefhebberijtjes. Er zijn lui, die er principes
op na houden, zooals een burgerman kippen. Om de gezelligheid en om
de eitjes.
BERTHE. En meneer Molen maakt zich 6ók zoo verdienstelijk, heb ik

gehoord?
MINA (b ij de tafel). Meneer Molen is een nuttig mensch. Mijn rechterhand. Hij heeft enorm veel goeds gedaan.
BERTHE. We treffen 't wel bijzonder, hè papa? Zoo pas in het Hollandsche
familieleven, zijn we ineens midden in de Hollandsche beweging 66k. Hoe
interessant en hoe leerzaam.
MINA (verheugd). Ja, nietwaar... Je moet maar veel belangstelling hebben,
nichtje. Want je bent zeker 66k van plan, je nuttig te maken, hè?
BERTHE. 0 ja zeker, tante ... Ik ga een man zoeken en als dat niet
lukt, ga ik in de filantropie.
GEORGE (lachend). He hè Bep... je bent hier niet in Indië...
MINA. Och Molen... toe, kijk eens even ... die flesch ... Dat kan
jij beter dan Wiesje... (Molen naar de tafel.)
BERTHE (tot Jacob en George). God, wat een vervelend man is die
meneer Molen, met zijn principes...
JACOB. Ja, nog al.
LoulsE. En waar is die nou 't uiterste van, Bep?
BERTHE (geestdriftig). 't Uiterste van zoo'n oreerend huiszittend Hol
Raden Laboe Oengaran, die bij den opstand op Bantam met-landschtypei
dertig volgelingen in de bajonetten van de dappere Hollandsche soldaten
vloog.
GEORGE. Die oproermaker!
BERTHE. O6k een man van principes. Maar een Indier! Die den moed
had voor zijn principe te sterven. Die Molen praat erover, neemt zijn
natje en droogje op tijd en is bestuurslid van vele vereenigingen!
GEORGE. Hè wat een nonsens (gaat naar de tafel).
JACOB. Nicht, wij zullen het best met elkaar kunnen vinden (handdruk).
BERTHE. Natuurlijk, oom... (gaat naar het spinet) Kijk, wordt er hier
piano gespeeld.
LOUISE. Zondags. Alleen Zondags, na kerktijd. Van 't Kruys, Van
Krieken en de psalmen!
(Samen naar het spinet. Jacob aan de tafel. Molen volgt de meisjes.)
GEORGE (aan tafel). Wel kijk 'ris aan, zus. Heb je die Cantemerle van
'47 nog uit den kelder van tante Ko ?
MINA. 'k Heb er nog zes flesschen van: 'k ben er zuinig op. Maar ter
eere van jou .. .
GEORGE. Wel, da's allerzusterlijkst van je. Jacob, jij kent 'm hè?
Meneer Molen, een wijntje... hmm .. .
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niets voor meneer Molen, die wil Schiedam sluiten!
(de flesch lief kozend). Ga je gang maar meneer. Als je Bordeaux
maar open laat (ontkurkt de flesch. Schenkt in). Nou, ad fundum, zus.
Jacob, op de groote dingen die je te wachten staan en die een ommekeer
zullen brengen in je leven...
MINA (drinkt). En wat is 't? Eén woord.
JACOB. Da's

GEORGE

GEORGE. Een erfenis!
JACOB

(hevig ontsteld, laat zijn glas vallen) Een... erfenis ... uit

Indië ...
GEORGE. Ja... kerel; wat een zonde, zoo'n kostelijk wijntje. Ben je al
,overstuur bij de gedachte...?
JACOB. Ja... want... (H ij blaft verslagen staan.)
BERTHE (zingt en speelt).
Auf Fltglen des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dick fort...

zing je daar, nicht? (George schenkt nog eens in.)
van Heinrich Heine, tante.
MINA. Wat, van dien Godloochenaar, die in Parijs in ongehuwden

MINA. Wat

BERTHE. Een liedje

staat... hè Molen?
MOLEN (droog). Met een

francaise heeft geleefd.
is op de hoogte, tante!
MINA. ja, we doen hier heel veel aan litteratuur. Neen, zing dát liever niet.
GEORGE. Jacob, een nieuw glas! (Jacob gaat naar de tafel, drinkt zijn
glas in één teug leeg.)
BERTHE. Laat ik uw Zondagsch spinet niet ontwijden, tante.
MINA. Je kunt er gerust wat op spelen, hoor. Een behoorlijk versje. De
bouillon is er toch nog niet.
BERTHE (ziet haar even aan). Een liedje van Bérenger dan?
MINA. Bérenger, wie was Bérenger?
BERTHE. Een Fransch dichter, tante. Die een massa aandoenlijke versjes
Jieeft gemaakt, waarbij arme verlaten naaistertjes op hun zolderkamertjes
troost vonden en stierven.
MINA. Toch niet onzedelijk? (drinkt nog eens).
BERTHE. Bérenger onzedelijk!
MINA. Ja, die getrooste Fransche naaistertjes! ... En ik ben niet sterk in
,mijn Fransch.
BERTHE. Een geestig liedeke. Vol menschenkennis. Ma Grandmère heet het.
BERTHE. U

MINA.

Mijn grootmoeder?

Jacob, nog een glaasje. (Jacob neemt en drinkt
snel leeg.) (Molen en Louise bij Berthe. De anderen bij de tafel. Onder 't
zingen wisselen George en Molen blikken van begr ijpen. Terw ijl Berthe
zingt, brengt Ant een blad met dampende kopjes op.)
GEORGE. Precies. Kom
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BERTRE (zingt en speelt)
Ma grandmère, un soir à sa fête,
De vin pur ayant bu deux doigts,
Nous disait, en branlant la tête,
Que d'amoureux j'eus autre fois!
(langzaam) Combien je regrette, mon bras si dodu, ma jambe bien faite
Et le temps perdu.

(Mina met haar tweede glas in de hand, neuriet mee.)
Combien je regrette, mon bras si dodu, ma jambe bien faite

Et le temps perdu.

GORDIJN.

TWEEDE BEDRIJF.
Dezelfde kamer.
(Er zijn pogingen gedaan hier en daar wat kleur te brengen. Lapjes tegen den muur..
Een Japansch masker. Bloemen. Kamerschut enz.).

(Berthe zit in Indisch ochtendtoilet in een chaise longue te lezen. Ant
komt binnen.)
ANT. Juffrouw, bent u hier?
BERTHE.

Ja. Wat is 't Ant?

ANT (ontdaan). Och juffrouw, zou u die baboe van u nou niet 'ris

an'r verstand kunnen brengen, dat het zó6 toch niet gaat?
BERTHE Wat? (leest) „Rozen, droef en schoon, ik heb u uitgekozen, voor
al mijn koude do8n ..."
Awr. Wel, dat mensch heeft heelemaal geen idee van een Hollandsche
huishouding. Ze doet me in de keuken allerlei onkiesche dingen.
BERTHS. Onkiesch? (leest) „Rozen voor ieder, die met lachen of kussen
of groeten, of schoone melodie mijn leven wou verzoeten ..."
ANT. Ja wat anders. Daarnet betrap ik 'r, dat ze 'r hummelige kop in
de keuken staat te kammen. Wie doet dat nou in de keuken?
BERTHE (onverschillig). Ik zal 't er wel is zeggen. (leest) „De blaren
vallen zacht. Ik kan alleen betreuren ..."
ANT. Ja als u 't dan maar doet juffrouw. Zeg u d'r, dat ze in mijn keuken
niks te maken heeft. M'n mooie zindelijke keuken. En laat ze dan iets an
d'r voeten doen, iets dat je ze hoort ankommen. Ik schrik me geregeld
zesmaal per dag een beroerte, zoo ineens as ze voor me staat.
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BERTHE. Goed, ik zal een paar klompen voor d'r koopen. (lees/ ,,Met
zeven nagelen lag ik geklonken..."
ANT. Nee' klompen, dat 'hoeft nou 66k niet. Maar behoorlijke pantoffels
met leeren zolen en hakken, En laat ze zich dan een beetje beter aan
een schande voor de buurt. Den heelen dag heb je jongens-kledn.'tIs
voor 't huis.
BERTHE. Ja góed, goed, ik zal er om denken, hoor. (leest) „In zeven
droomen was ik zwaar verdronken..."
ANT. Er om denken, daar heb ik niks an. U heit het me nou al zoo
dikwijls beloofd. 't Hangt me zóó'n eind de keel uit.
BERTHE (krachtig). Nou, ruk nou op, asjeblieft. Je stoort me in m'n lectuur.
ANT (in ruzieloon). Wel zoo, wel zoo. Nou maar as 't niet verandert, ga
ik weg, hóór. Is dat een boel hier tegenwoordig? 't Is een schande. Ja
zeker een schande. Met die Indische kunsten. (zie/de sarong met hel masker)
Wel God zal me bewaren, wa's dat nou weer?
BERTHE (onverschillig). Een Japansch masker. (leest) „Mijn stemming
is, als van een stilstaand water ... "
ANT. En moet die leelijke grijnskop daar den heelen dag uit den muur
blijven kijken. Heb 'k an de baboe niet genoeg? Da's zeker weer zoo'n
Oostersche God?
BERTHE. Ja, zoo ongeveer.
ANT. Nou en ik heb niks geen zin om telkens als ik hier kom, op dat
leelijke ding te kijken. Ik ben een vrouw van christelijke Hollandsche
afkomst. Bij ons thuis werd de Heer gediend. U maakt er hier een Hei
-densch
tempel van. Daar blijf ik niet in (boos af).
BERTHE (leest zachtjes).

Ik had een ijskoud visioen van leugen
Dat om mij warrelde, één verfoeibren dag,
Dat leefde in 't rond en uit harde oogen zag,
En deed alsof het danste in kwaad verheugen.
O mensch, die liegt met oog, met mond, smet hand,
Stokstijf in 't weefwerk van uw slechtheid staande, —
On-mensch, die loerend loenscht naar iedren kant
Kil-liegend door uw rijkste leven gaande, —
Leugen, zich 't leelijk merk van eigen schand
In 't doffe en glorielooze voorhoofd slaande.
LouisE

(is onderlusschen binnengekomen en heeft geluisterd). Wat lees

je daar?
BERTHE (opstaande). Hè ben jij daar? Verzen van Kloos.
LoursE. Mooi?
BERTHE. Ja, prachtig. Maar niet voor Holland.
LouisE. Niet voor Holland?
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BERTHE. Nee. Waar vind je hier een atmosfeer, gewijd genoeg om zulke
verzen te genieten. Waar vind je een stemming, die in harmonie is met de
stemming van déze poëzie? 0, op onze Indische bergen zou je deze
glorieuse sonnetten kunnen uitjubelen en je zou er iets gevoelen van deze
„opperste adoratie ". Hier zie ik een dichtergeest als een met touwen
omwonden adelaar, ergens neergekwakt in een Hollandsche keuken en
aangegaapt door Hollandsche schoonmaaksters... Vondel in den lommerd,
waarachtig, dat is de zuivere consequentie, dat is logisch... in Holland...
LomsE. fe hebt wel een innigen haat tegen Holland?
BERTHS. Haat? Wel neen.., maar zeg, Wiesje, wat scheelt jou? Heb
je gehuild...
LouIsE. Och welnee' .. .
BERTHE. Ja zeker, ik zie het, je oogleden zijn rood en gezwollen...
toe, Wiesje, kind, wat is er...
LoUISE. Och niets ... niets... (ze buigt haar hoofd aan Berthe's borst

en huilt hartsiochteljk).
BERTHE. Toe, toe, mijn kindje, mijn vriendinnetje, mijn zusje... wat heb je?
LovisE (weer opziend). Och, 't is al weer over... kijk... een beetje
nerveus

Hoe is dat zoo gekomen? Is tante Mina onaangenaam geweest?
Ik bedoel onaangenamer dan gewoonlijk?
LouisE. Nee', nee'...
BERTHE. Heb je dan quaestie gehad,

met Ant, of met meneer Molen...
je
of... Wacht 'ris, je hebt gisteren met pa gewandeld ... is er iets voorgevallen?
LouiSE. Ja, dat is het... Nee, pa is niet onaardig geweest, m'n goeie
vader. Neen, integendeel. Pa heeft me gisteren verteld, verteld wat ik
nog niet wist ... Ik wist niet wat er gebeurd was en niemand wist het,
waarom pa zoo'n heel ander mensch is geworden, dan ie vroeger was. Pa
is zoo gesloten. Dat is Hollandsch ... Ik heb pa niet zoolang Anders gekend
dan ie nu is, maar toch nog wel een jaar of wat. Toen ik heel klein was,
was pa vroolijk, opgewekt, energiek... En toen is ie begonnen Anders
te worden, langzamerhand anders, zoo onverschillig, zoo indolent, zoo
stil. Voor alles had ie belangstelling, toen interesseerde 'n niets meer. In
dien tijd stierf ook m'n moeder... Gisteren begon pa d'r zelf over. We
wandelden in de Blommerveldsche laan. En toen zei ie: kind, ik moet
eens heel ernstig met je praten. Het is noodzakelijk, dat je iets weet, wat
je nog niet wist tot vandaag ... (glimlachend) Is 't niet als uit een sensatie roman? Je moet het weten, zei pa, vóór je van tante of van je ooms zou
hooren, dat ik op het punt ben een dwaasheid te doen ... Toen hebben
we lang samen gewandeld. En hij heeft me verteld, zoo vertrouwelijk,
zoo goed... (weent zachtjes).
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BERTHS. Wiesje, je bent heelemaal overstuur. Laten we een beetje in
den tuin gaan wandelen...
(Ant en Molen komen binnen. Molen is ietwat meer mondain gekleed dan
in 't eerste bedrijf).
MOLEN. Pardon dames...
BERTHE. Dag meneer Molen. We wilden juist een beetje in den tuin
gaan. Wiesje heeft wat hoofdpijn.
MOLEN. Och, toch niet erg?
ANT. Hoofdpijn. Kom, kunsten. Denk er aan, Wies, dat u je nog wat
kleeden moet éér strakjes de oomes komen.
BERTHE. Ja ja, zorg jij maar dat de thee goed is als de oomes komen...
(Berthe en Louise af.)
ANT. Wel, heb ik nou ooit... Nou, nou hoort u is, meneer Molen,
hoe ik behandeld word...
MOLEN. Huiselijke quaesties... enfin... Zou juffrouw Mina gauw thuis

komen?
ANT. Ja, dat denk ik wel. Tegen drie uur zou meneer Willem en
meneer George komen?
MOLEN. Dan zal ik maar wachten...
ANT. Nou, gaat u er dan bij zitten. (Molen zet zich op de chaise longue
en neemt het boek op, waarin Berthe las.)
MOLEN (leest). Verzen van Willem Kloos.
ANT. Ja, in dat boek leest de juffrouw heele dagen. Of ze daar al die
lastige grilligheden uit heeft, weet ik niet..
MOLEN. Die lastige grilligheden...?
ANT. Ja en al die complimenten. Ik voor mijn begrijp van al wat daar
gedrukt staat, geen steek, maar 't lijkt wel of een mensch ervan uit z'n
doen moet raken.. .

Z6ó .. .
En als dat zoo blijven moet, trek ik er tusschen uit. Zie je als ik
maar het geluk had... Ja meneer Molen, u weet nog al veel: weet u ook
of het niet vreemd is, als je op Brusselsche lootjes nooit 'ris een prijs trekt?
MOLEN. Heb je die dan?
ANT. Ja, een paar, van opgespaard geld. Je kunt er hooge prijzen op
trekken. Honderdduizend gulden en nog wel meer. Ik heb ze al drie jaar en
achttien keer hebben ze getrokken. Maar nooit iets. Is dat niet raar?
MOLEN.

ANT. ja.

MOLEN. Welnee. Waarom?

ANT. Och, ik zit er zoo over in. Ze zeggen altijd: gelukkig in het spel
is ongelukkig in de liefde. En omdat ik in de liefde héél ongelukkig ben
geweest ... dacht ik z66.
MOLEN. Vraag 't eens aan meneer Willem als ie hier is. Die weet er alles van.
ANT. 0, zou u me dat aanraden?
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MOLEN. Ja, dat zou ik zeker doen. (Baboe op.)
ANT (vinnig). Wat heb je daar nou weer?
BABOE, Wa-ter .. .
ANT. Ja, dat zie ik 66k wel. Vuil waschwater. Loopje daar

't heele huis
meé door? Hè wat een viezerik. Kijk me is even, wat een morsboel. Geef
hier... (rukl haar de waschkom uit de hand en gaat ermee heen.)
MOLEN. Wel, baboe, bevalt het je goed in Holland?
BABOE. Tida toewan, saja. Bang!
MOLEN. Bang? Waarvoor?
BABOE. Alles. Dan dingin sini; Naila gaat weg. (Berthe op.)
MOLEN. Naar Indic terug.
BABOE (trotsch). Sama toewan besar, toewan residèn Bali dja!
BERTHE. Stoor ik een tête à téte, meneer Molen?
MOLEN. 0, juffrouw!
BERTHE. Dan wil ik wel zoolang weggaan, ja!
MOLEN. We spraken een paar woorden, uw baboe en ik.
BERTHE (verbeterend). Ik en uw baboe, ja!
MOLEN. Ze is bang, zegt ze.
BERTHE. Bang voor Holland (gaat naar baboe, tikt haar op de wang).
Naila kassian! Kwé lakas piki kombáli, di tanah Djawa hé! Akoe
poenja kammer soeda klaar?
BABOE. Tida njonja.
BERTHE. Bekin, betoel tidoor. (Baboe af.)
BERTHE. Hé, meneer Molen, moest u niet naar de vergadering waar
tante heen is?
MOLEN. „Doen naar krachten ", meent u? Neen, dat is een damesvereeniging.
BERTHE. Heel jammer hè, dat ze daar van uw krachten niet gediend zijn?
MOLEN. Och juffrouw...
BERTHE. Vindt u dat ik profaneer? zeg het dan gerust, hoor. Ik moet,
onder veel meer, nog leeren eerbied krijgen voor al die bonden van
tante en u.. En die verdienen 't wel, hè...? Want ze verbeteren een
massa dingen, ja?
MOLEN. Och juffrouw... wees u toch niet zoo ... zoo onbarmhartig...
BERTHE. O ,. , da's niet beleefd, meneer Molen.
MOLEN. Ja — neemt u me niet kwalijk, maar... 't is de eerste maal
dat u er met mij over spreekt, dat u zoo direct en met woorden den draak
steekt met.., anders lacht u altijd.., lacht u... en dan heb ik geen hou-vast.
BERTHE. Hou vast? Waarvoor?
MOLEN. Och, ik kan het zoo slecht velen, dat u met me spot. Dat grieft
me zoo. Ik zou zoo graag willen dat u, dat u anders over me dacht
dan u doet.
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Ach ja? En hoe dan wel?
Een beetje ... ernstiger. Ik ben werkelijk niet zóó als ik ben.
BERTHS. Is u niet zooal u is? Hoe is u dan?
MOLEN. Ik meen, natuurlijk, ik ben niet zooals u dènkt dat ik ben. Ik
moet op u den indruk gemaakt hebben van een onbeduidend, dwaas, eerzuchtig manneke. Een strebertje. Denkt u zóó niet over me?
BERTHE. Neen.., Ik heb heelemaal niet over u gedacht.
MOLEN. Ik heb allang gelegenheid gezocht om 't u eens te zeggen. U
te zeggen ... dat ik eigenlijk een slachtoffer ben van een triest noodlot.
Ik ben opgevoed door een strenge tante — absoluut verkeerd, dat begrijp
ik hoe langer hoe meer. Maar zij had zoo groot overwicht op me... ik
kon niet loskomen. Toen werd ik hier candidaat-notaris en mijn eerste
bezoek bracht ik aan uw tante, mijn buurvrouw. Zij ontving mij heel
vriendelijk, al te vriendelijk, zij noodigde me uit dikwijls weer te komen
en... 't gebeurde zoo zonder overgang, zoo zonder tijd voor me om tot
rust te komen.., van den eenen invloed raakte ik onder den anderen.
BERTHE. Van de ééne tante...
MOLEN. Kwam ik bij de andere,.. Zó6 is 't. En uw tante is een
krachtige vrouw, een zéér krachtige vrouw. Ze heeft iets biologeerends...
en ik ging in haar leventje meé .. .
BERTHE. Voelt u dan niets voor de dingen die u verdedigt?
MOLEN. Betrekkelijk niet veel, nee'.
Dus alles wat u af woudt schaffen...?
MOLEN. Er zijn dingen, die eerder op afschaffing wachten dan die...
BERTHE. En wat u verdedigen wilde.,.?
MOLEN. Is meestal geen verdediging waard.
BERTHE. Hebt u misschien geen zwak gestel 66k?
MOLEN. Ik ben ijzersterk.
BERTHE. En bent u dus niet zoo'n barre vrouwenhater?
MOLEN. Maar juffrouw Berthe!
BERTHE. 0, daar 'hoeft u geen kleur om te krijgen. Maar wat bent u
dan eigenlijk wel?
MOLEN. Wat ik wèl ben wat ik wèl ben ... (driftig) Een vulkaan ben
ik, juffrouw Berthe en ze hebben een doofpot van me gemaakt.
BERTHE. Ach ja?...
MOLEN. U vindt me natuurlijk bar belachelijk?
BERTHE. Wel neen, niet eens heel bijzonder. U zult de eenige wel niet
wezen, dien 't zoo gegaan is. Een tante, of een of ander strenge partij of
meédoogenlooze richting, da's wel zoo wat hetzelfde.
MOLEN. Ja, dat is wel waar ... Maar ik verzeker u, dat het uit is .. .
dat ik me zal verzetten... dat ik voortaan zelfstandig wil zijn en ik
beloof u .. .
BERTHE.

MOLEN.
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BERTHE. U hoeft mij niets te beloven... Dat hadt u evengoed straks
mijn baboe kunnen doen... En, wees verstandig meneer. Breek niet met
mijn tante. Als, u vandaag mijn tante loslaat, komt er 't avond of morgen
tóch weer een nieuwe tante...
MOLEN. 0 neen ... dat verzeker ik u... mijn besluit staat vast. Onherroepelijk. En... als het zoover is, juffrouw, als u ziet, dat ik heusch eerlijk
en sterk en... en.. • zou u, als u een man van sterken wil en van onafhankelijkheid in me zag...
BERTHE. U gaat me, geloof ik, ten huwelijk vragen?
MOLEN. Och, juffrouw Berthe.
BERTHE. Nee, doe dat niet, ik heb absoluut geen lust uw tante te worden.
MOLEN. Juffrouw, dat was mijn bedoeling niet. Ik wou uw voorspraak
verzoeken bij
(hoort hem niet, gaat naar den binnentredenden Jacob). Ah,
dag oom.., dag oompje...
MOLEN. Ik ga maar een oogenblikje den tuin in.
BERTHE. 0, wacht u niet hier?
MOLEN. Neen, 't is hier warm en. . . ik ben wat nerveus. U excuseert,...
juffrouw — meneer van Buren.
BERTHE. Zooals u wilt. (Molen af) Hoe gaat het oom?
JACOB. Goed, dank je, heel goed. Ben ik de eerste?
BERTHE. De eerste ja. Wiesje is in den tuin,
JACOB. ZOO... (zet zich).
BERTHE (na een oogenblikje). Oom, Wiesje heeft me alles verteld...
JACOB. ZOO...
BERTHE. 0, wat voel ik nu een sympathie voor u. Ik begrijp zoo goed,
dat 't u onmogelijk zal wezen aan anderen begrijpelijk te maken, waarom u...
JACOB. Daar zal ik ook geen moeite voor doen.
BERTHE. U hadt pa moeten zien . , . wanneer was 't? ... Woensdag veertien dagen, toen ie met u de conferentie heeft gehad. Met een opgestoven
zeil kwam ie bij tante Mina en ze hebben wel een uur gecomplotteerd.
JACOB. En straks is er familieraad ... dan springt de bom en het zal
me een heele rust geven, als dat gevaar weer van me afgewend is. Maar
laten we over belangrijker dingen spreken. Hoe gaat het jou, kind?
BERTHE. Goed.
JrcoB. Gewoon goed? Je zegt het zoo flauwtjes,,.
BERTHE. Och, u begrijpt hoe ik ernaar snak, dat pa door zijn politieke
drukte heen is, dat we in Den Haag kunnen gaan wonen en dat ik ons
leven kan inrichten zooals ik wil... Een omgeving als deze, is zoo weinig
naar mijn temperament.., Dat benepen leven hier met tante Mina en...
Ant.., en meneer Molen en al die andere taaie menschen.
JACOB. Die meneer Molen is geen sympathie van je, wel?
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BERTHE. Een sympathie? 0 God nee.., een vreeselijke man. Hij moet
maar hoe eer hoe liever met tante Mina trouwen.
JACOB. Kind, ze schelen vijf en twintig jaar.
BERTHE. Da's geen bezwaar, oom! Hij is oud door zijn' deugd. Die man
heeft niet één gebrek, die is ongerept, feilloos, een zondeloos vat noemen
ze zoo iets hier, ja. Een mannelijke Lucretia. Tante Mina adoreert 'm. En
daar is ie nou juist de man voor, 't sujet voor de dorre adoratie van een
tante Mina...
JACOB. Je overdrijft wéér.
BERTHE. Nee oom, nee. Integendeel. Kon ik 't maar overdrijven z66
als 't verdiende. Maar dat is juist het ergste. Ik ga er zoo in raken, ik
ga de malle dingen in dit caricaturig leventje al gewoon vinden. Mijn
observatievermogen wordt slapper (hartstochteljk). En daar ben ik zoo
bang voor, oom. Want als ik hierin ga meeleven, mezelve verliezen, wat
blijft er dan van me over, in dit koude dorre land? 0, oom , als ik maar
niet verhollandsch, een uiterste word van mijn vroeger ik... Ik droom
er 's nachts van ... 't is een cauchemar, dat ik over ettelijke jaren zitten
zal als tante Mina, met een presidentshamer, voor de dames en heeren
van het Zede-lijk Be-wust-zijn ... (schatert het uit)
JACOB (lachend). Ja... en gehuwd met meneer Molen .. .
BERTHE. Nee' oom, nee, schei uit.., z6ó erg heb ik 't me zelfs in de
barste nachtmerrie niet voorgesteld.
JACOB. Je bent wat overspannen, Beppie. Je moet iets gaan doen, op
iets ernstigs je belangstelling trachten te vestigen, afleiding zoeken.
BERTHE. Ja oom, ja, dat weet ik Ook, maar wáár, wáár ? Waar kan een
meisje, dat weinig meer heeft dan wat beschaving en wat goeden wil, zich
nuttig maken. Ja, als ik belangstelling kon 'voelen voor nutteloosheid en
bêtises.
MOLEN (de deur openend) Pardon, meneer, mag ik u even den weg
wijzen. Hier is het, meneer.
WILLEM (een nodig doend, wel deftig heer). 0 zoo, dank u; ik ben in
een poos niet hier geweest en ik wist niet waar 't mijn zuster tegenwoordig
blieft te ontvangen, meneer eh?...
MOLEN. Mijn naam is Molen,
WILLEM. Hoe zegt u, Molen? Z66... aangenaam. Houdt mijn zuster
er tegenwoordig geen meid 66k meer op na?
MOLEN. 0 ja zeker.., maar waar ze op 't oogenblik uithangt...
WILLEM. Ik dacht z66, dat 't in één van 'r stelsels voorgeschreven werd geen
meiden meer te houden... (tot Bert/ic) Ah, jonge dame, hoe gaat het jou?
BERTHE, Best oom.
WILLEM (tot Jacob). En daar heb je ons enfant terrible • .. waarachtig
een bliksems terrible enfant.. .
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En u ziet er maar weer uitstekend uit, oom!
Uitstekend! Da's dan schijn. Ik heb een congestie
van het harde loopen, maar uitstekend kan ik er niet uitzien: ik voèl mezelf.
MOLEN. Meneer is niet ongesteld, hoop ik?
WILLEM. Wat zeit u? Ongesteld? Ja meneer, een sleepende kwaal, treurig
meneer. Héél treurig. Maar ik spreek daar liever niet over, meneer, mijn
nichtje begon ... Wie is u?
BERTHS. Meneer is een vriend van tante Mina, oom. Dè vriend.
WILLEM. Z66. Dè vriend... (Jacob sluipt gedurende dit gesprek weg.)
MOLEN. Ik ben haar buurman, meneer. Een enkele maal maak ik haar
wel eens een visite.
BERTHS. Verloochen tante Mina nu niet. Meneer is haar adviseur in
allerlei ethische quaesties.
WILLEM (ingehouden, langzamerhand boozer). ZOO meneer. Dus u is eigenlijk de oorzaak, dat mijn zuster, die vroeger zoo'n verstandige vrouw was,
nu aan allerlei nonsens haar kostelijken tijd en haar geld doorbrengt. Ik
zeg nonsens, meneer. Z66, zó6. Ik heb volstrekt niet de bedoeling u
onaangenaam te wezen, meneer, maar het doet mij leed, dat mijn zuster,
die van een zoo bij uitstek practische familie stamt, de familie Van Buren
meneer, haar hereditaire eigenschappen verkonkelt aan allerlei trieste en
gammele pleziertjes. Mijn zuster is op den verkeerden weg gebracht, meneer,
en als u haar dien gewezen hebt, dan kan ik u niet feliciteeren, meneer.
MOLEN. Meneer Van Buren, houd mij ten goede...
WILLEM (onverstoorbaar). Ik heb al lang verlangd eens kennis te maken
met den vrind of de vrindin, die mijn zuster al die jammerlijke dwaasheden suggereert. Vroeger kwam ze bij mij, meneer. Ik ben een man van
zaken, een practisch mensch. Maar sedert zij zich met u ophoudt, gaat
alles verkeerd, meneer...
MOLEN. Pardon meneer Van Buren...
WILLEN (beslist). 't Is zooals ik zeg, meneer. Is 't waar of niet, nichtje,?
BERTHE (lachend). Ja, een beetje wèl.
WILLEN. Een beetje? Nee', volkomen.
(Mina en George komen binnen. Ant opent hen de deur.)
MINA. Z66. Een kamer vol menschen? Is Jacob er nog niet? Dag
Willem, z66 Berthe, ah Molen. Molen, ik heb groot nieuws! Hier, Ant,
neem mijn hoed en mijn mantel. Is de thee al klaar? Breng ze dan als
ze klaar is. Waar is Jakob?
BERTHE. Oom Jacob was meteen nog hier.
WILLEN. Verzonken! Van schaamte misschien!
ANT. Nee, meneer Jacob is in den tuin, met Wiesje.
MINA. 0, die moet weer gehaald worden! Ant ... of nee', zorg jij voor
thee. Toe, Molen, vraag 'm of ie hier verkiest te komen...
BERTHE.

WILLEM (korzelig).
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MOLEN. (kort) 0 jawel, met alle plezier. (af.)
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Zeg, mot dat stuk vrind van jou erbij blijven?
Waarom niet? Hij is een intiem huisvriend, een volkomen betrouwbaar mensch, volkomen: hij is notaris.
WILLEM. Dat laatste doet de deur dicht!
GEORGE. Maar d'r is een familiequaestie te behandelen.
MINA. Als ik Molen niet vertrouwde, zou ik 'm wel wegsturen.
GEORGE. Een beetje génant is 't in elk geval. Er kunnen hóógloopende
quaesties van komen...
MINA. Hij kent onze familieverhoudingen, hij weet er alles van. Hij
interesseert zich ook voor Wiesje. Dus hij blijft.
BERTHE. Voor Wiesje? Molen?
WILLEM. In elk geval bevalt die meneer me niks. En dat heb ik 'm
ook gezegd.
MINA. Wat heb jij 'm gezegd? 0, wat zie jij weer bleek om je neus en
wat staan je oogen flets. Je ziet er weer niks goed uit, h66r.
WILLEM. Wat, niks goed! Praatjes. Een beetje bleek van de warmte,
maar ik ben heel goed, beter dan ik in maanden geweest ben. Ik
vóel me.
MINA. Nou, zooveel te beter, maak je maar niet druk.
GEORGE. En hoe gaat het met de zaken, Willem?
WILLEM. Beroerd, op 't oogenblik. Heel beroerd. Ik heb me daar weer
eens een akefietje: een jamfabriek over den kop, tachtigduizend gulden
zoo goed als weg. Je mot het maar kunnen houden.
GEORGE. Hoe komt dat?
WILLEM. Weet ik het. Slecht beheer, onzaakkundig en oneconomisch.
Ik zal zien wat er aan te houden is. Ik neem de voornaamste schulden
voor een procent of wat over en dan zal 'k de boel laten voortzetten...
MINA. Ga je dan een jamfabriek dirigeeren?
WILLEM. Ja, dat wil zeggen, ik zelf niet. Ik benoem een directeur en 'k
zal zelf zoo'n beetje toezicht houden. En dan maar eens zien...
MINA. Jij hebt in je zaken nog al eens wat?
WILLEM. Ik in mijn zaken? Ben je gek? Mijn zaken gaan best, h66r.
Prachtig gaan ze. Nooit zoo goed gegaan. Wat bazel je nou.
MINA. En je zei meteen zelf.
WILLEM. Práátjes. (Mina gaat fel ontstemd, boudeerendbij de tafel zitten.)
(tot George) En jij gaat in Deventer een voordracht over India houden hè,
heb 'k gelezen ?
GEORGE. Heeft het dan al in de krant gestaan? Pas over drie maanden.
WILLEM. Des te beter, dat geeft reclame. Dan weten ze alvast dat jeIndische specialiteit bent. Waar zul je 't over hebben?
WILLEM.

MINA.

,
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GEORGE. Dat weet ik nog niet.
BERTIIE. Nil nog niet, pa?
GEORGE. Nee', maar het komt

vanzelf. Een klacht over het achteruit
Indië en het verwaarloozen der Indische belangen. Indië is zoo-zetnva
rijk, 66k om over te praten en te klagen.
MINA. Jij wordt nog minister van koloniën.
CIEORGE. Ho ho, zoover zijn we nog niet. Eerst wat naam maken, een
paar lezingen, een paar artikelen in je geziene tijdschriften...
WILLEN. Natuurlijk. Da's de manier. In zaken 66k. Eerst connecties
aanknoopen, zorgen dat ze goeie informaties van je geven ... zéker.
Waar willen ze je stellen?
GEORr.E. Dat mag ik nog niet zeggen, 't is nog zoo voorloopig.
MINA. Hier in de buurt?
GEORGE. Nee', ergens in het Noorden.
BERTHE. In het Noorden? Wat hebben ze nu in Friesland of Groningen
aan een Indische specialiteit. Daar moeten ze een Friesche of een Groningsche
specialiteit hebben.
WILLEM. Da's klinkklare onzin. Als ze d'r allemaal zoo over dachten,
kwam er nooit een Indische specialiteit in de Kamer.
GEORGE. Natuurlijk. (tot Mina) Waar blijft Jacob toch?
WILLEM. En je solide vriend?
MINA. Maak nou asjeblieft geen grapjes over meneer Molen. Hij is een
door en door degelijk jongmensch, matig, bescheiden en een warm voor
onze beweging. Jammer, hij is een beetje zwak.
-standerv
BERTHE. Ach ja?
MINA. ja, hij is héél zwak. Maar dóór en door braaf en met lichaam
en ziel verknocht aan de goede zaak.
WILLEM. Wat maak jij je warm om dien Molen!
BERTHE. Ja, dat vind ik 66k .. .
WILLEN. Ik zou haast denken dat je op je retour...
MINA (heftig). Hou je mond, met je malle praatjes, foei.
GEORGE (lachend). Precies weer het zussie van thuis!

(Jacob, Louise en Molen komen binnen.)
MINA. Z66, ben je daar eindelijk, Jacob? Wat een onzin om in dien
tuin te blijven.
JACOB. Ik vond 't er frisscher dan hier. 't Is hier benauwd, duf.
MINA. Zó6...
WILLEM. Ben je vanmorgen al op kantoor geweest?
JACOB. ja.
WILLEM. En was er wat nieuws?
JACOB. Nee ... dat wil zeggen. Er is een wissel geprotesteerd door Van
As & Co. Dat ziet er gèk uit.

,
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WILLEM. Alwéér zoo'n kerel. 't Is me een tijd! Dadelijk failliet aanvragen, als je merkt dat 't misloopt. Dadelijk!
JACOB. Nee' niet zoo haastig. Van As is geparenteerd aan de Wingelaars,
die zullen 'm niet in den steek laten, als je 't maar niet forceert. Geef
wat uitstel, dat maakt een goeien indruk bij de Wingelaars.
WILLEM. Zóó. Ja, dat dacht ik ook al, ja, ja. Tijd laten vooroverleg.
JACOB. En de jamfabriek is van den eersten af in ons, in jou bezit
gekomen.
WILLEM. Is het toch zoo? Heb je bericht? Nu maar dadelijk probeeren
een directeur te krijgen en dan full speed vooruit ermee.
JACos. Nee' eerst eens zien of er wat in zit. Er is een bekwaam jong
technoloog, dien je voorloopig de industriele leiding kunt laten. Dan kan
ik een maand of wat het finantiëei mouvement nagaan. Wellicht is er in
dien tijd gelegenheid de heele fabriek behoorlijk over te doen.
WILLEM. Ja ja zeker, juist. Eerst eens zien wat er in zit, éér we besliste
maatregelen nemen. Knap jij dat dan maar op, hè?
JACOB. ja.
MINA. Als jullie klaar bent met je zaken, konden wij misschien Ook...
WILLEM. ja ja, zeker. De gróóte zaak. En nu maar spijkers met koppen
slaan, daar houd ik van.
MINA. Ja, gaan jullie zitten. Aan tafel, ja. Daar is plaats genoeg. George,
jij hier aan 't boveneind; Jacob jij dáár. Molen, vriend, je mag er bij
blijven, jij daar; Willem hier. 't Vindt zich vanzelf. Wiesje...
Louisa. Ik zit naast pa.
(Allen gaan zitten. Een zw ijgen.)
MINA. Nou, hoor ik haast wat.
WILLEM (breed leunende op tafel). Dan zal ik, als de verstandigste broer,
maar met de deur in huis vallen. Zeg 'ris Jacob, ik heb daar een heele
rare noot van je hooren kraken.
LOUISE (hef tig). Da's laster!
MINA. Ssst, kind, sst. Luister éérst.
WILLEM. George kan ik gelooven, die heeft het gezegd.
GEORGE. Jawel, dat is zóó. Wat ik verteld heb is zonderling. Maar
Jacob was voor veertien dagen wat opgewonden. Hij zal er nu wel anders
over denken. We zijn immers bij elkaar gekomen om 't geval afdoende te
regelen. Jacob weet dat het alléén en uitsluitend zijn belang geldt en hij
zal ni wel willen meéwerken. Kijk eens, 't geval is zóó... (kikt naar Molen).
MINA. Spreek maar door. Mijn vriend Molen kun je vertrouwen. Alles
wat mij en de familie betreft, interesseert 'm, niewaar Molen?
MOLEN. Als u misschien liever hebt, dat ik heenga...
WILLEM. Nou, eerlijk gezeid .. .
MINA. Nee, nee, nee. M'n vrind Molen vertrouw ik volkomen.
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De lui, die je 't meest vertrouwt foppen je 't hardst.
(boos). Maar...
MINA. Pas jij dan maar op jamfabrikanten dien je crediet geeft...
WILLEM (nodig). Wartaal. Wat weet jij van finantiën, die jamfabriek ..
GEORGE. Toe, toe. Nu geen beuzelingen asjeblieft. 't Geval is te ernstig.
't Betreft — schrik er niet van Wiesje — een groote erfenis, waarop als
we ons niet heel en al vergissen (en dat is ondenkbaar) Jacob recht heeft.
MINA. Hoe groot is ie ook weer?
GEORGE. 't Bedrag weet ik niet precies, maar het loopt in tonnen!
MINA. In tonnen.., hoor je dat wel, Jacob, Wiesje, in tonnen! .. .
JACOB. Jawel. Laat 'm verder vertellen.
WILLEM. En waar zit die erfenis, zei je?
GEORGE. Bij de Weeskamer van Soerabaya. Ik heb Jacob verteld hoe 'k
er achter kwam toen ik op de uitreis met Berthe bij den president van
die Weeskamer logeerde ... Bij den jongen Van Enst. — Nu Bep, je
'hoeft geen kleur te krijgen, nu ik van Van Enst praat! Onder een toddy
spraken we over moeielijke quaesties en toen noemde hij als een bijzonder
moeielijke, de erfenis -quaestie Kuijken. Door den naam kwam ik op den
inval.
MINA (tot Jacob). Jou vrouw was een Kuijken!
GEORGE. Precies, dat wist ik. En daarom dacht ik dadelijk: daar kon
Jacob z'n vrouw wel eens belang bij hebben. Ik ben gaan onderzoeken
en ik geloof...
WILLEM. Is er dan nog twijfel?
GEORGE. Ja. Want de Kuiken van de erfenis was een kuiken met een
I en jouw vrouw, Jacob, was een Kuijken met een ij .
MINA. Nou, da's de moeite niet waard.
GEORGE. Hé, hé. Dat is juist van heel veel belang. Maar ik heb een
aanknoopingspunt. In een acte, die ik in Batavia heb ontdekt, teekent de
man van de erfenis zich met een ij en op 't Utrechtsch archief zag ik de
copie van een verkoopacte, onderteekend door jou schoon - grootvader, Jacob,
als Kuiken met een i. De fout schuilt bij je schoonvader.
MINA. Hoe dom van dien man om van zoo'n ij een i te maken.
WILLEM. Dat was een uilskuiken!
GEORGE. Ja en uit zulke domheden komen juist je mooiste juridische
quaesties. Wij moeten nu het bewijs trachten te vinden, dat de ij -Kuijkens
geparenteerd waren aan de i-Kuikens.
WILLEM. En hoe lever je 'm dat nou?
GEORGE. Kijk. Jacob geeft me, als man die in gemeenschap van goederen
getrouwd is met een juffrouw Kuiken, met een i of met een ij, een volmacht,
en ik draag een vriend in Batavia, een uitnemend jurist, op, om onze
belangen te behartigen. Dat heb ik Jacob gevraagd.
WILLEM.

MOLEN
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Da's doodeenvoudig. En... ?
Klaar ben je, Jacob...?
GEORGE. Dat heb ik Jacob gevraagd en Jacob heeft geweigerd. Hij had
enkele bewaren.
WILLEM. Bezwaren. Vond ie 't niet genoeg?
GEORGE. Welke bezwaren hij had, weet ik niet, maar hij heeft geweigerd ...
WILLEM. Malligheid, zeg. Geef 'ris hier dat papier, George. En een pen
met inkt, Mina...
MINA. Als dat geld er is, kun je 't goed besteden, Jacob!
WILLEM. Hij steekt 't natuurlijk in de zaak.
MINA. Er zijn heel wat kassen, die best een ruime dotatie kunnen velen,
hè Molen ?
WILLEM. Is er veel kans op die erfenis?
GEORGE. Er is alle kans. 't Is zoo goed als zeker, Ik zal het jullie verklaren.
JACOB (rustig, maar beslist). Nee', laat dat maar, George. 't Is moeite voor
niets. Ik—wil—met—die—erfenis—niets—te—maken —hebben. Willem en
Mina lachen.)
WILLEM. Nou, is ie goed? Hij kan wel een leutig wezen, onze Jaap!
MINA. Hij is altijd grappig als een ander ernstig zou zijn.
LOUISE. Neen. Pa is niet grappig. Pa méént het.
JACOB. Zeker, ik méén het. Ik wil van dat erfenisgescharrel niets weten
MINA (nog lachend). Drijf de grap nou niet zoo ver.
WILLEM (eveneens). Hij's wel goed. Zoo tamelijk goed, niet zoo erg goed,
maar wel goed. Nou, Jaap, wat heb jij vanmorgen gedronken?
JACOB (rustig). Ik ben volkomen nuchter en bij mijn verstand. Ik heb
trouwens George voor veertien dagen precies hetzelfde gezegd. Waarom
ik 't hier herhalen moet, weet ik niet. Laat me — dat is mijn ernstig
verzoek — buiten je ondernemingen.
GEORGE (boos). Alwéér ondernemingen! Onze ondernemingen.
JACOB (rustig). Ja zeker, da's het woord. Ik doe er niet aan mee. Ik heb
me losgemaakt uit heel dat dol gescharrel van hebzuchtswezens om me
heen. Stil leef ik mijn eigen leven, 'k hinder niemand, ik doe mijn werk
van alle dagen, goèd geloof ik, en ik wil nu ook door niemand gehinderd
worden. Ik heb dit aan zien komen, George. Toen ik hoorde datje terug
zou keeren, wist ik dat het onvermijdelijk was, — tenzij een heel buitengewoon toeval mij hielp — dat mijn rust van zoovele jaren zou worden
gestoord. Dat toeval bleef uit en 't is gebeurd z66 als ik gevreesd heb ...
Ik kènde je. Je hebt altijd van toevalkansen gehouden, George, van
spelen. Niet aan een roulette, misschien, maar in 't leven altoos. Spelen,
dobbelen met plannetjes en vage kansen. Wat je gewonnen heb, weet ik niet,
maar ik benijd je je winsten niet. Probeer mij nu niet aan je speeltafel
te lokken. Ik heb geen spelersaanleg, geen dobbelambitie. Laat me met rust.
II
IV
WILLEM.

MINA.

(
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rust .. .

(zich opwindend). Ja. Ik wil rust en rust en alléén rust hebben.

En die kun je me laten. Wat kan het jullie eigenlijk schelen, of ik een groote
erfenis krijg. En als ik nu die erfenis niet hebben wil. Dat is dan toch
mijn recht, mijn absoluut recht. Je kunt het dwaas vinden, best, maar ik
wil zóó. Je hebt genoeg te doen, George, bemoei je niet met mij. Jij wil
in je land nog een man van invloed worden, carrière maken in de politiek. Je
bent ambitieus, best, ik ben het niet; ik verlang niets meer te zijn, dan ik ben.
WILLEM. Maar dat is klinkbare nonsens. Nee' 't is heel onklaar. Wie
heeft je dat aan je kop gepraat. Als Mina zoo iets gezegd had, met één
van d'r stelsels ..
MINA. Zèg, wat denk je nou? Ik heb niet één stelsel dat...
WILLEM. Nou, best, best, dan niet. Maar Jacob is gek. Wat heb je?
JACOB. 0, niets buitengewoons. Niets dan mijn beslisten wil om buiten
jullie streberijen te blijven.
WILLEM.
JACOB

Streberijen!

(met de bedoeling onaangenaam te wezen). Och, dat bedoel ik niet

als piquanterie, Willem. Je bent een streber, dat weet je zelf óók. Jou
eerzucht is geweest, geld te hebben en geld en al maar meer geld. En
tevreden ben je nooit geweest, al kreeg je nog zoo veel. Zou ik, die dat
zie, niet gek wezen om op m'n ouwen dag mee te gaan doen, aan een
uitputtend en demoraliseerend leven van schrapen. Ik dank je.
WILLEN (woedend). Schrapen... schrapen.. . zeg liever gappen ... Wel,
God zal me bewaren ... jou ongelikte .. .
GEORGE. Maar je dochter dan?
JACOB. Dat maak ik met mijn dochter uit.
LoUISE. We hebben 't al uitgemaakt en pa en ik zijn 't volkomen eens.
MINA. Heb je dat kind ook al 't hoofd op hol gebracht met je wartaal?
't Wordt tijd dat je opgesloten wordt.
JACOB (honend). Natuurlijk Mina. Je snapt er heelemaal niets van. En
dat kan je ook niet. En dat behoeft ook niet. Jij hebt ook je eerzuchtjes.
Toen je kans op trouwen verkeken was — we zijn nu geheel onder ons
en we weten 't allemaal: voor Molen heb je geen geheimen — ben je
naar allerlei zachte filantropische ideaaltjes gaan streven. Met de kracht
van een volkomen uitgebranden vulcaan heb je je gericht op zoete juf
tijdverdrijf, zonder resultaat of nut, maar-frouwenhmait.Sprg
waarin je je énorm verdienstelijk voelt. Ik heb niet van die eerzucht (na
ijk). Ik wil rust hebben.
-drukel
MINA (hagend). Je moest je schamen, schamen.
WILLEM (razend). Een beroerte zou je me bezorgen.
GEORGE (boos). Je lijkt heusch niet toerekenbaar. Wat is dat voor een
moraal, die jij preekt. Je bent een profeet van dwaze ideën, een practicus
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van den kouwen grond, een zeepbelmoralist, een caricatuur van Job .. .
WILLEM. Juist.
JACOB. Jawel, ga je gang maar.
GEORGE. Er is maar één soort van profeten die gesláágd zijn, de profeten
die brood eten.
WILLEM. Och, je bent dol!
JACOB. Als ik dol ben, lieve zuster en broer, dan is ieder mensch zonder
hebzucht dal. Maar hun dolheid is voor henzelf en voor anderen minder
gevaarlijk, dan jullie zoogenaamd verstandig beleid. Wat is er voor anderen
nuttigs in jullie ondernemingen?
GEORGE. Wat dan in jou rust-nemen?
JACOB. Niet veel, maar ze hebben er 66k geen nadeel van.
GEORGE. Leven in rust! Alsof er een leven in rust denkbaar is. Alsof
we niet allemaal vechten moeten, om niet onder te gaan. Jij wilt aan den
kant van den weg gaan zitten kijken en niet meedoen. Héél gemakkelijk!
Maar je wint nooit.
JACOB. En ik verlies ook nooit. De kansen zijn gelijk.
WILLEM. Allemaal klets. Praatjes voor de vaak. En waarom wil je die
erfenis niet?
JACOB. Dat is voorloopig mijn zaak. Ik ben niet in een stemming om
-het te verklaren en jullie om het te begrijpen. Op jullie zoogenaamden
familieraad ben ik gekomen, om je kort en goed te zeggen wat ik wil.
't Is niet noodig het discours voort te zetten. Ik wensch jullie veel genoegen.
(Neemt zin hoed.) Adieu...
GEORGE. Jacob! (Jacob haastig af.)
WILLEM. 't Is eenvoudig...! Ik weet niet welk woord ik gebruiken moet.
MINA. Geef me wat hofman, Molen. (Molen doet het.)
GEORGE, Heb ik het niet gezegd? Ongeloofelijk!
(Ant komt binnen met de thee.)
ANT. Hier is de thee. Een lekker, sterk bakkie.
BERTHE. Zet daar maar neer, je thee, en ga dan weg.
ANT. Ja, ja (af).
BERTHE. Wind je niet zoo op, oom, da's niet goed voor je.
WILLEM. Maar is het dan niet om razend te worden. Ik gun dien man
fortuin...
MINA (ruikend aan den hofman). En ik dan? Ik wou er aan doen wat
ik kon, voor hèm, voor hem alléén .. .
WILLEM. Ik ben een schraper!
GEORGE. En ik een baantjesjager!
MINA. En ik heb géén man kunnen vinden en daarom doe ik nou aan
filantropie.. !
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WILLEN. Maar dat zeg ik je dan, dat ie bij mij... (minder beslist) Dat,
als ik naar mijn verontwaardiging deed...
LoulsE. Dan gaf u pa zijn congé?
WILLEN. Ja. Zeker.
BERTHE. Kom, oom, wees verstandig. U kunt 'm toch niet missen.
WILLEM. Dat zou je zien. Oho. Ja, hij is éérlijk .. .
BERTHE. En knap...
MINA (tot Louise). Spreek jij er je vader over, Wiesje.
LOUISE. Dat 'hoeft niet tante, want ik ben 't volmaakt met pa ééns.
MINA. Heeft ie jou ó6k al het hoofd op hol gebracht?
GEORGE. Maar wat heeft je pa dan voor een reden?... Er moet toch een
reden zijn!
LoulsE. Die zal hij u zelf wel vertellen.., als ie 't noodig vindt...
WILLEN (rondloopend). 0, die tijden, die tijden. (staan blij vend voor
Berthe) Nou, wat zeg jij ervan, nichtje? Van zooiets heb je in jullie Indië
wel nooit gehoord...
BERTHE. 't Is niet plezierig, oom, de waarheid te moeten hooren.
WILLEN en MINA. De waarheid?
GEORGE. Och zij praat maar een beetje na. Wat weet zij er nu van.
BERTHE. 0, dank u wel, papa. Juist dat u zoo boos bent, bewijst dat
oom Jacob den spijker op zijn kop heeft geslagen...
WILLEM. Dus dan ben ik eigenlijk een dief?
MINA. En ik heb naar een man gehengeld en niets gevangen.
GEORGE. Toe, geef jij je adviezen aan je modiste en wees wéér niet zoo
onaangenaam!...
BERTHE. Best, met plezier. Ga je meé Wies ... (beide meisjes willen

gaan, maar blijven bij de deur staan luisteren):
MINA. Hier Molen ... Dank je... Nou, wat zeg je ervan?
MOLEN. ja ik zou.., ik vind...
MINA. Ben je Ook niet cap van verontwaardiging?
BERTHE (b ij de deur). Neen!
MOLEN (ferm). Neen!
MINA. Wàààt ? ... Neen!
MOLEN (verlegen) (kikt telkens even naar Berthe als om moed te vergdren).
Neen, want ik vond ... ik ben het wel met juffrouw Berthe ééns...
MINA. Je bent het met...
MOLEN. Juffrouw Berthe ééns, ja... (zwak) U moet me niet kwalijk_
nemen. (ferm) Ja... De motieven van uw broer ken ik 66k niet.., maar
zijn houding... en wat ie zei.., ja, dat is me sympathiek... Ik geloof"
ó6k, dat wat wij doen uit den booze is .. .
GEORGE. Maar meneer, en dat zegt Ii!
WILLEM. U hebt m'n zuster op den verkeerden weg gebracht en nu ..
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MOLEN (ferm). Neen, dat heb ik niet. Op den verkeerden weg is ze,
maar ik heb er haar niet gebracht.
MINA. Molen! Molen!
WILLEM. Laat 'm malen, 't waait nu eenmaal, hij moèt .. .
MOLEN (verlegen). Ziet u, juffrouw Mina, ik zou eigenlijk zeggen
(oogt naar Berthe) Het is mijn eerlijke overtuiging! Ik heb me laten meéslepen, maar nu ga ik mijn eigen weg...
MINA (verpletterend ). Meneer Molen!
MOLEN (luide). Ja, ik ga mijn eigen weg.., en om u 't eerlijk te zeggen...
ik heb het al lang willen doen. En 't moet nu maar uit wezen , , .
WILLEM. Die meneer heeft immers je volkomen vertrouwen!
MINA. Bemoei er je niet mee... (smeekend, zacht) Meneer Molen ga
naar huis, ga naar den dokter. Je bent overspannen.
MOLEN. 0, neen, ik bent volkomen rustig.
MINA (gilt). Molen ! ! !
GEORGE. Wind u mijn zuster niet langer op, u ziet dat ze al zoo
nerveus is.,.
WILLEM. Zoodra ik een notaris noodig heb, zal ik om u denken, meneer 1
MOLEN. Ja, pardon.., het spijt me dat ik de juffrouw.., ik zal schriftelijk nadere opheldering geven.., ik.., dames, heeren (af). (Bij de
deur geven Berthe en Louise hem de hand.)
BERTHE. Ferm hoor!
LOUISE. Braaf! (Molen af.)
MINA (tot George). Dat heeft jou dochter 'm opgestookt...
BERTHE. Welnee... U kon evengoed mijn baboe de schuld geven,
GEORGE. Och, Jacob heeft ze alle drie van streek gemaakt...
WILLEM. Morgen komt die Molen weer excuus bij je vragen.
MINA. Maar dat zal ie,,. dat zal ie...
BERTHE. Wel natuurlijk. Zoo'n opwelling van moed duurt niet lang bij
zoo'n manneke,,,
WILLEM. En je bent een veel te voordeelige vriendin voor
MINA (klagend). Die jongen heeft nog zoo'n strenge leiding noodig.
BERTHE (spottend). Zeker tante, stellig...
MINA (giftig), Ik verzoek u in elk geval uw opinie.,, uw opinie.,,
BERTHE. Voor me te houden.
MINA. Ja, asjeblieft.
BERTHE. En vandaag nog mijn koffers te pakken.
MINA. Dat,., zeg ik niet.
BERTHE, Nee' maar ik zal het toch maar doen,
Louisa. En ik 66k, Bep... We gaan samen,
GEORGE. Och, dwaze kinderen. Jij maakt je de heele wereld tot vijandin,
Bep, flapuit!
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WILLEM. Ik dacht met ernstige menschen over zaken te spreken en ik
kom in een gekkenhuis...
MINA. iZoo'n jongen... (tot George) Was met die ongelukkige erfenis
uit m'n huis gebleven...
GEORGE. Maar Mina, ik wist dan toch niet, dat z6ó iets gebeuren zou...

(Ant qp. Ook de baboe die naar Berthe gaat.)
WILLEM. In elk geval moeten wij overleggen, hoe we Jacob tot reden
brengen.
ANT. De thee is als ijs. Drinkt u geen thee, juffrouw?
MINA. Nee' laat maar staan (huilt) neem maar weg .. .
ANT. Scheelt de juffrouw iets...

LoUISE. 't Zal wel overgaan,

de juffrouw is zenuwachtig, 't zal wel overgaan.
0, gelukkig. Anders, zenuwachtig ben ik 66k. (tot Willem) Och
meneer, ik zou u zoo graag willen vragen, u bent nu toch hier...
MINA. Wat is er...?
ANT. Ik wou u vragen, Brusselsche lootjes, is dat wel een solide
geldbelegging ?
WILLEM. Waarom? Heb je die dan?
ANT. Ja, ik heb er een paar.., gevonden.., gekregen .. , gekocht...
geerfd. Maar er valt nooit niks op...
MINA. Och val ons nu niet lastig met je kleinigheden... zulke beuzelingen, nu .. .
ANT. Maar 't bennen geen beuzelingen .. ,
MINA. Ruk uit... we hebben ernstige zaken...
ANT. Eén woordje, zijn ze goed meneer?
ANT.

WILLEM. Ja,
ANT. Solide?
WILLEM. ja, ja, ja...
ANT, Nou, nou, nou,,,

ik ga al... toe Wiesje, help even... (Louise
en Ant gaan met het theegoed af.)
MINA. Zoo'n meid! Heeft effecten! 't Is door het dolle heen.
WILLEM. Ja, de tijden zijn verbijsterend (loopt nadenkend heen en weer).
BERTHS. Geldzucht is heelemaal geen deugd meer, sinds zulke inferieure
menschen er aan doen.
GEORGE. Toe Bep, hou je mond. Er mdet met Jacob iets gebeuren.
MINA. Nu is 't toch tijd dat ie onder curateele komt,
WILLEN. Zeg 'ris, George, jij bent jurist.,, is het mogelijk om zoo'n
pretentie... op zoo'n erfenis.., af te koopen ?
GEORGE (verrast). Af te koopen?
WILLEM. Ja, als hij 'm nu persé niet hebben wil. Wat zeg jij, Mina?
MINA.

niet naar,

Och maken jullie dat onder mekaar uit. Mijn hoofd staat er
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WILLEM. Kom, trek je dat toch van dien malloot niet aan! Wees een
Van Buren! Die Molen komt terug.
MINA. Ja, dat zal wel, hè, dat zal wel.
WILLEM. Natuurlijk, laten we erbij gaan zitten.
BERTHE (tot de baboe). Kom Naila, we gaan pakken. Lakas toelong, ada
apa apa? Geschrokken?
BABOE. Saja, bakkelei!
BERTHE. D'r hebben 'r een paar amok gemaakt, ja.
BABOE (ontzet). Amok. In Golland, njonja, amok! Awoe1
BERTHE. Ja maar héél tam hoor. Dit is een eerzame erfenisquaestie in
een eerzame Hollandsche familie ! Kassian! Kom 1 (Berthe en baboe af.)
WILLEM. Die pretentie is... luister nu eens aandachtig!
(De drie buigen de hoofden dicht te zamen.)
GORDIJN.

DERDE BEDRIJF.
(Kantoor. Op den achtergrond glazen deuren die, als ze geopend worden, uitkijk
geven op een fabrieksintérieur. Rechts eerste plan een deur met een loketje. Tweede
plan deur naar privé -kantooï. Links drie ramen over drie plannen.)

(Louise zit aan een tyj5ewrilemachine. Berthe dicteert. Lan Pommeren
staat, over zijn tafel gebogen, ijverig ie pennen.)
BERTHE. ... Heb je dat?... Vestigen wij er de aandacht op, dat de
aanschaffing van de nieuwste toestellen.., toestellen ... ons in de gelegenheid stelt, de jam te leveren in veel betere qualiteiten dan onze concurrenten
en tegen veel lagere prijzen... Heb je dat?
LouIsE. Niet zoo gauw... ik kan 't nog niet zóó goed... dan onze
concurrenten.
BERTHE. En tegen veel lagere prijzen. Beleefd noodigen wij u uit...
nee' wacht even. Van Pommeren, is het beleefd of beleefdelijk?
VAN POMMEREN. Beleefdelijk, da's de handelsterm... elfijk.
BERTHE. Juist. Beleefdelijk noodigen wij u uit een proef met onze jam
te nemen. Voorts offreeren wij u... offreeren met twee e's en twee f's...
ingemaakte vruchten op eigen sap... geconfijte vruchten, ook tomaten,
een nieuw artikel. Heb je dat? Connecties met Indië stellen ons instaat...
instaat... God, wat is zoo'n zakenbrief moeielijk... het edelste fruit van
tropischen bodem.., ja, dat klinkt héérlijk , hè, van Pommeren...?
v. POMMEREN. Ja zeker, juffrouw!
BERTHE. Van tropischen bodem, als ware het versch, u aan te bieden.
Heb je dat? Nou en dan: In de hoop met uwe geëerde orders te worden
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vereerd, de directie van de jamfabriek... we moeten nog een goeien naam
hebben voor de fabriek... de jamfabriek voornoemd... Ja, meer niet.
Nu kan je pa ze teekenen.
LouisE. Hoeveel moeten ervan?
BERTHE. Nou, minstens vijfhonderd.
Louisa. Vijfhonderd! En moet ik die allemaal tikken?
BERTHE. Welnee, we hebben toch zoo'n toestel, zoo'n.. . hoe heet ie ook

weer, van Pommeren?
v. POMMEREN. Multiplex.
BERTHS. Daar heb je 't! Daar maken we vijfhonderd afdrukken mee
en die zenden we dan aan de voornaamste handelaars, comestibleshandelaars, van Nederland.
LouisE. Is er nog meer te typen?
BERTHE. Nee', op 't oogenblik niet. Hoeveel brieven liggen d'r nu?
LoutsE (tell). Een—twee— vijf— acht -- veertien.
BERTHS. En in één uur. Zeg, van Pommeren heb je dat 66it gezien:
veertien brieven in een uur?
Louisa. Minder dan een uur, hóógstens drie kwartier.
v. POMMEREN. Ja juffrouwen, da's heel mooi hoor, heel mooi. Maar de
juffrouw kan ermeé overweg, zou ik zoo zeggen. Wel wel, wat gaan die
vingers over de toetsen.
Louisa. Oefening, v. Pommeren, oefening van 't pianospelen.
v. POMMEREN. En wat doet u liever? Pianospelen of dit?
Louisa. Dit, natuurlijk. Voorloopig tenminste.
V. POMMEREN. 't Is toch aardig juffers, 't is waarachtig aardig, zooveel
plezier als jullie in de zaken hebt en hoe goed je 't doet. 't Is of
jullie geluk aan de fabriek hebt aangebracht.
LOUisE. Natuurlijk, 't was hier een zeurige, sombere, saaie zooi, zonder
lust, zonder plezier. Dat kon toch niet goed gaan.
BERTHE. Ja, toen we d'eeriten morgen hier binnenkwamen: de grauwe
vertwijfeling sloeg je tegen. De blinden waren gesloten, als in een sterfhuis,
en van Pommeren zat te slapen over het grootboek.
v. POMMEREN. Nou, nou, nou, te slapen! Er was niks te doen hier, en daar
zat ik misschien over te denken. Maar ik heb nou in eens werk genoeg.
BERTHE. En beklaag je je daarover?
v. POMMEREN. Nee' zeker niet, juffers, zéker niet. Zóó mag ik 't hebben,
z6ó is 't best.
LoutsE. Hoelang boekhouder jij nou al, van Pommeren?
V. POMMEREN. Nou, da's al een heele tijd, op deze fabriek pas vijf jaar,
maar daarvóór ben ik een rijwielfabriek geweest, tien jaar, en daarvoor in
een margarinefabriek, 66k tien jaar, altijd in moderne industrieën en toen...
enfin, zoo bij mekaar een veertig jaartjes zeker...
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BERTHS. En heeft je dat nooit verveeld?
v. POMMEREN. 0 nee', waarom? Of je nou 't één doet, of het ander. Ik
boekhouder wel graag. En ik heb zoo tamelijkjes wel verdiend, nog al
wat overgelegd, niet veel, maar genoeg om rustig m'n eindje te halen.
En dan heb ik nog een zuster, die wat heeft, een éénige zuster, wat jonger
dan ik, maar lang zoo sterk niet. Ze bezit acht Brusselsche staatspapieren:
solide effecten, loten, waar ze tonnen op trekken kan. Ik hoop vanharte dat ze
nog lang leeft, maar als ze dood gaat zijn ze voor mij. Ik heb de nummers;
elke trekking kijken mijn vrouw en ik ze na, want je begrijpt, als er
wat op valt, is het goed da'k 't weet, al heb ik de effecten nog niet in mijn
bezit... Of ze 't nog lang maken zal, mijn zuster... Wat dunkt u, juffers,
wie leeft langer: iemand die bij z'n volle verstand is, of iemand die, die
enfin, 't hier (wist op zijn voorhoofd) niet in orde heeft...?
BERTHS. Waarom vraag je dat?
V. POMMEREN. Nee', wat dunkt u?
BERTHS. Nu, ik denk, iemand die niet weet dat ie lééft, besteedt minder
van z'n leven en houdt het dus langer, ja.
v. POMMEREN. Dat begrijp ik niet. Enfin, u gelooft dus, dat gek-worden
de levenskans verbetert?
BERTHE. Tenminste, ik zou zoo zeggen
POMMEREN. Ja, ik heb er statistieken op nageslagen. U heeft gelijk.
LOUISE. Maar waarom informeer je dat zoo?
V. POMMEREN. Omdat m'n zuster.., ja, ja. Da's heel treurig ... zeis...
Bij de laatste trekking had ze een nummer dat uitgekomen was met
veertig duizend francs, twintig duizend gulden. En daar schrok ze z66 van,
of ze was er zoo blij mee, dat... ze... ja... heelemaal van streek raakte.
LOUISE. Hè, Ant, die bij tante Mina was, is dat jou zuster?
v. POMMEREN. Ja. Dat is ze. En 't ergste is, dat 't heelemaal niet noodig
was, dat ze gek werd, want 't bleek later een drukfout. 't Was haar nummer
niet, maar een ander...
LOUISE. Ze is toch niet onherstelbaar?
v. POMMEREN. Nee, maar als ze beter wordt en ze hoort dat 't een ver
dan raakt ze weer vannieuws vanstreek. ZOO blijf je aan den gang.-gisnwa,
LOUISE. Ja, da's wel héél treurig.
v. POMMEREN. Nietwaar, juffer, ja, ja... Kom, nou ga ik weer aan den arbeid.
BERTHS. Wat doe je, Pommer?
v. POMMEREN. Ik schrijf uit het kladboek de posten op het dagboek in.
En straks gaan ze daarvan op hèt boek.
LOUISE. Hèt boek, is dat het gróótboek.
v. POMMEREN. 0 nee', hèt boek is het rekeningcourantboek. En een hééle
poos later komt het grootboek pas... (er wordt op het loketluikje getikt.)
ZOO d'r schijnt iemand te wezen... Wat gaat u doen, juffer?
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LouisE. Kijken wie er is?
v. POMMEREN. Niet doen, juffer, niet doen! Wachten laten. U moet de
lui niet zoo gauw helpen, dat stáát niet.
BERTHE. Staat dat niet?
v. POMMEREN. Nee' juffer. Op een behoorlijk kantoor laatje de lui altijd
een poosje blauwbekken. 't Is anders nèt, of je niets anders te doen hebt.
Laat maar wachten. (weer geklopt) (roept) Ja, ja, wacht maar, hoor, we
zijn bezig, heb maar geduld.
BERTHE. Je weet niet wie het is, 't kan best een goeie klant wezen.
(Opent het loket. Molen staat met zin hoofd er voor.)
MOLEN (vroolijk). Goede morgen, dames.
BERTHE (tot Louise). 't Is onze deugdzame vriend Molen.
MOLEN. Pardon. Vriend wèl, deugdzaam niet!
LouisE. Ach!
MOLEN. Waarachtig niet. Hoe maken 't de dames in dit zoete heiligdom ?
Dit paradijs van stroop en suiker.
LouisE (naderkomend). 'k Geloof nóóit dat dat Molen is. Ja waarachtig,
hij is het.
BERTHE. 'k Weet nog niet, 'k geloof het toch nog niet. Laat 'm eerst
voor den dag komen.
MOLEN. Als 'k in 't wichtig werk geen stoornis breng...
BERTHE. Nee', op 't moment hebben we niets te doen. Ons werk is af.
We wachten nu op oom Jacob. Kom maar binnen.
MOLEN (door de deur binnen. Sportcostuum, zeer mondain). Mesdames,
monsieur.
v. POMMEREN (kort). Goeie morgen.
BERTHE. Maar Molen, dierbare Molen, wat zal tante Mina zeggen als
ze je zoo ziet? Heb je op een fiets gezeten?
MOLEN. Pardon, op een auto. Ik heb in Parijs een tuf-tuf gekocht. En
'k had m'n tennispak nu eenmaal aan...
BERTHE. Tennis je?
MOLEN. Ja. Een heel gezonde sport.
LOUISE (de handen ineenslaand). Molen! Molen! Hoe komt je z66.
BERTHE. Hij zou immers een ernstig man worden! Et voilà.
MOLEN. Zeker, een ernstig man zal ik worden .Maar er is een overgang noodig.
LouisE. Dus u is nu in 't overgangstijdperk!
MOLEN. Juist! En hoe staat me dat?
LOUISE. Om te stelen. (Berthe, Molen, Louise lachen. Pommeren kikt
verstoord om.)
BERTHE. Om te stelen is te erg. Gestolen zal ie er wel niet om worden.
Maar, 't staat 'm toch ièts beter dan dat malle pantsertje van principes.
Menschelijker.
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LOUISE. Hij lijkt nu ten minste een man!
MOLEN. Steek er den draak niet meé, dames. God, 'k ben zoo blij dat
alles nu zoo anders is. 'k Lééf plezieriger, stèrker, met meer lust. 't Is of
'k al dien tijd in een sterfhuis heb gezeten, een sterfhuis vol tantes, en
nu opeens de vrijheid heb gekregen in een wijd zomerland. 'k Heb voor
plannen, illusies...
-uitzchen,
BERTHE. Werkelijk, vertel eens op. Wat ben je dan van plan?
MOLEN. Dat weet ik nog niet en dat is juist het aardige. Vroeger zag ik
de toekomst voor me, keurig in zeven vakjes van promotie verdeeld: Lid,
bestuurslid, secretaris, voorzitter, eerelid, eerevoorzitter, dood. Candidaatnotaris, notaris, raadslid, statenlid, wethouder, ridder van den Neder
leeuw, dood. Ongetrouwd, verloofd, getrouwd, vader, groot--landsche
vader, weduwnaar, dood. Maar altijd, aan 't einde de dood.
LouisE. Niet erg plezierig! En nu?
MOLEN. Nu weet ik het niet. Nu zijn er allerlei verrassingen mogelijk.
Maar één ding weet ik zéker, dat moet gebeuren...
BERTHE. En dat is?
MOLEN. Dat kan ik nu niet zeggen, het oogenblik is er nog niet geschikt
voor. Maar u zelf, juffrouw Berthe, hoe gaat het u?
BERTHE. Goed. (v. Pommeren , met vertoon van drift slaat zijn boek dicht
en gddt.)
MOLEN. Al verzoend met Holland?
BERTHE. Voorloopig volkomen. Sinds ik hier ben, buiten woon en om
me heb die mooie zonnige vlakte (duwt het raam open) en die mooie levende
wolkenluchten, sinds ik de vunzige atmosfeer, die heel zoo'n stad vervult,
kwijt ben, lééf ik weer en ik kan weer lachen en vroolijk zijn.
LouisE. En dan zijn we adjunct-directrices van deze failliet-geweesde
jamfabriek, hè?
BERTHE. Zeker. En een deel van onze illusies gaan in jam op. Wij willen
Holland, Europa, de wereld, vervullen van onze jam! Vóór ons zien we
millioenen monden gretig geopend naar onze jam! Onze eerzucht is jam!
Onze roem, onze glorie, onze droom is jam! Over onze onstoffelijke hoofden
heen jagen onstoffelijke fortuinen van jam de onstoffelijke wereld van jam
in. (Er wordt geklopt, Louise gaat openen.)
LouisE. Een quitantie van zeventig gulden dertig.
BERTHE (zeer ernstig ). Even nakijken. Van wanneer? (Slaat een boek op.)
LOUISE. Acht Maart — glucosefabriek te Rijsen.
BERTHE. Goed, kan betaald worden. (Louise gaat in de brandkast en
rekent met den jongen voor het loket af.)
MOLEN. Ik bewonder u!
BERTHE. 0, daar is absoluut geen reden voor. Ik heb iets te doen en
iets dat wel mijn belangstelling hebben kan. We zijn doende een industrie
,
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te verheffen! En nu pa 't zoo druk heeft met zijn lezingen over Indie en
zijn politieke beslommeringen, die mij niets interesseeren, vind ik 't heerlijk
dat oom Jacob mij 66k iets te doen heeft gegeven, eerlijk, onafhankelijk
werk tot tijd en wijle... (tot Louise) Heb je 't geboekt, Wies...?
LOUISE. Ja zeker.
BERTHE (droomend uitkokend). En later gaan we ons in Den Haag
vestigen... vèstigen ... vestigen...
MOLEN. Wat scheelt u nu ineens?
BERTHE. Niets, dank u. (. ij loopt naar achteren en schuift de fabritksdeur open.) Van Pommeren, ben je daar...? 0 pardon, is u er, meneer
van Eijken.
VAN EIJKEN (achter). Ja juffrouw, ik was aan 't proefnemen. Wilt u even
zien ?... Neen, doe u geen moeite, ik kom wel op kantoor.
( Van Eken komt binnen meteen tafeltje waarop glaasjes en een keteltje.)
BERTHE. Meneer van Eijken, meneer Molen.
MOLEN. Meneer van Eij ken... de bekende...?
VAN EIJKEN. Revolutionair, ja, die ben ik.
LOUISE. De revolutionaire scheikundige.
MOLEN. Ja. Hoelang is het geleden dat uw geweldige revolutionaire
artikelen 't heele land op stelten zetten? Zoo boud als u had er nog géén
geschreven. U durfde...
VAN EIJKEN (mat). Ja, ik durfde. (lot Berthe) Wil u eens zien, juffrouw,
hier hebt u 't afkooksel van de vruchten, dat moet op kooktemperatuur
blijven... Een experiment, meneer Molen, jamfabricage in miniatuur!
MOLEN. Ach? Wel zéér interessant.
VAN EIJKE[N. Even wachten tot 't goed kóókt.
LOUISE. Schrijft u nog wel, meneer van Eijken?
VAN EIJKEN. Ja zeker. 'k Heb pas weer een hoofdartikel in de Vrije.
BERTHE. Ja? En over welk onderwerp?
VAN EIJKEN. Over de noodwendigheid van de sociale revolutie. U gevoelt
daar niets voor, meneer Molen — nee' natuurlijk, maar zij moet komen.
Ik heb bewezen in mijn artikel dat deze afschuwelijke wereld, geregeerd
door dievenbende en schurkengebroed een vuil gezwel is, dat barsten moet.
Telang hebben de beulen van 't volksbestaan gedaan wat zij willen. Nu
komen de drommen der wrekers op en 't waanziek broedsel zal weten wat
recht is...
LouISE. 't Kóókt.
VAN EIJKEN. Ja ja, 't kookt... kijk, nu gaat daar zestig procent suiker
bij en twintig procent glucose. De glucose moet erbij om 't kristalliseeren
van de suiker te voorkomen. Nu laten we 't koken, onder gestadig roeren
(hij roert) ... 0, mijn artikel zal inslaan, ik krijger stellig een vervolging
op. De onheilkraters zullen venijn spuwen en gal braken. Ik heb ze in al
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hun verdorven liefdeloosheid aan de kaak gesteld. Ik heb bewezen hoe
nutteloos het kapitalistisch rapalje is... geef u nog even wat suiker, juffrouw,
niet te veel, zó6.., en dat het in zijn verdorven bloed zal vergaan. De
bestaande maatschappij davert op hare grondvesten, als een bergbodem, die
door een lavastroom wordt onderkropen. Wij voelen den grond trillen
onder onze voeten ... Even laten koken ... De donders van de volkswoede
daveren door de lucht, de razende vloeden komen op en krakend, in een
orkaan van gejammer en weegeroep, zal heel dit roovend vuig gemeenschapje van hyena's en lammeren ineenstorten ... Pardon, ik sloeg wat dóór ?
BERTHE. Een beetje .. .
v. EIJKEN. Nu kijk eens, door dit mengsel giet ik enkele druppels van
het stroopje, dat ik bedacht. Zie u, hoe mooi van kleur 't nu inééns
wordt... ja u zult zien dat onze nieuwe jam furore maken zal...
MOLEN. Hoe noemt u die jam?
LoutsE. Sociale-revolutiejam! ... Pardon, meneer van Eijken, word er
niet boos om, ik vond 't zoo komiek ii zóó te hooren uitvaren, terwijl u een
suikerpapje kookte... (gaat naar Molen, die met haar terzijde gaat.)
JncoB (binnentredend). Meneer van Eijken, 't is over tweeën en 't volk
staat nog buiten...
v. EIJKEN. Ik zal laten fluiten, meneer.
V. POMMEREN (komt oft, kikt op z'n horloge). 't Is twee uur gepasseerd. (af)
v. EIJKEN. Ja, ja. (pakt zijn instrumenten been).
BERTHE. Krijg ik uw artikel eens te lezen, meneer van Eijken?
v. EIJKEN. Och juffrouw, 't is zoo weinig dameslectuur...
BERTHE. Juist daarom...
v. EIJKEN. Nu... heel graag dan... (af.)
JACOB (tot Berthe). Wel, directrice, géén nieuws?
BERTHE. Neen directeur... Louise, heb je je pa?... Louise! (Louise
blaft in gesprek met Molen.) Kijk, wat een gespannen discours. Nee oom,
er is niets nieuws, een paar bestellingen. Wil u deze brieven even teekenen?
JAcoB (zet zich aan de schrijftafel, Berthe bij hem). Veertien stuks,
verbazend, wat hebben jullie gewerkt! (Hij teekent brieven.)
BERTHE. Op hoop van zegen, oom!
Jnco$. Voor onze opvolgers kind ... Oom Willem heeft waarschijnlijk
de fabriek alweer verkocht.
BERTHE. Dus, ons directriceschap .. .
JACOB. Heeft den langsten tijd geduurd, waarschijnlijk...
BERTHS. Och, hoe jammer! Louise, Louise...
(Louise staakt 'r gesprek met Molen en gaat naar Berthe. Molen gaat
maar Jacob. De paren afzonderlijk.)

BERTHE. Wiesje, 't is haast uit!
LouisE. Wat?
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BERTHE. Ons

directriceschap. Oom Willem gaat de fabriek verkoopen.
komt dat dan goed!

LOUISE. 0, wat
BERTHE. Goed!

LoulsE. Ja. Ik ga
BERTHE. He?...

trouwen. Hij heeft mij ten huwelijk gevraagd...
Wie?

LOUISE. Molen.
BERTHE. Molen!

en in dat oogenblikje? In dat apartje!
(Er wordt aan 't loketje geklopt.)

LoulsE. Ja. Hij vroeg 't me ineens.
BERTHE. En wat heb je gezegd?

Loulst. Ik wist niet wat ik zeggen zou, 't kwam zoo onverwacht. En
jij riep me net, toen 'k antwoord geven wou. ( Weer gekloft,)
BERTHE. Wat had je dan willen zeggen?
LOUISE. Ik geloof, dat 'k ja had gezegd. Vin-je 'm niet aardig z66, als
automobilist en sportsman! Zoo leuk jong, hè? (Weer geklopt.)
JACOB. Wiesje, daar is iemand...
MOLEN. Pardon, mag ik even ...?
BERTHE. Niet te haastig, zegt van Pommeren .. .
MOLEN. Ja, maar d'r is al driemaal geklopt, ik zal even... (h ij gaat,
opent het luikje, maar werpt dat, in fellen schrik, weer dicht) 0, God!
JACOB, Wat is 't?
MOLEN. 't Is juffrouw Mina!
BERTHS en LOUISE. Tante Mina. (De fabrieksfluitgiert met helsch geloei.)
JACOB (gaat naar de deur en opent). (Een pauze.) Kom binnen Mina!
MINA (staat met de handen aan de ooren, beduusd). Hè hè! (Zij ziet
Molen, schrikt) Meneer Molen! U hier! En in z66'n costuum l
MOLEN. Juffrouw..,
MINA. Hoe durft u onder mijn oogen komen? Z66!
MOLEN. Pardon juffrouw, ik was hier.
MINA. Na wat er gebeurd is. En in gezelschap van m'n broer. Fraai
gezelschap !
MOLEN. Dat vind ik 66k.
MINA. En van m'n nichtjes. Schaam u je niet?
Louisa. Nee, hè...?
MOLEN. Nee.
MINA. Ik had verwacht, meneer Molen, dat u bij me zou zijn gekomen,
om me uitleg te geven van uw ondankbaarheid... laat me uitspreken,
van je ondankbaarheid. Waar moet het met je heen, Molen? Je laat je
zoo gemakkelijk leiden. Ik bééf als ik eraan denk, datje in verkeerde handen
raken zult ... Ik reken er op, dat je tot inkeer zal komen
MOLEN. Pardon juffrouw, mijn besluit staat vast.
MINA, Je besluit? Ik ben heel benieuwd wat dat weer voor een besluit is.
MOLEN. Dat kan ik u moeielijk zoo terloops vertellen. In elk geval zie
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in allerlei weeë ondernemingen, die nóóit een goed resultaat kunnen geven.
Ik kan mijn verstand en mijn ijver niet langer verpeuteren .. .
MINA. Wartaal, Molen, wartaal. M'n broer nagepraat. Er komt niets
van je terecht zóó. Ik heb het goede met je voorgehad...
MOLEN. Ja, ik dank u wel, maar ik ga voortaan mijn eigen weg.
MINA (koud). Dan heb ik u, voorloopig, niets meer te zeggen.
MOLEN. Ik vind dit heel pijnlijk. Ik begrijp dat het u leed doet...
MINA. Bekommer je niet om mij, hè. Liever wéér een leeg huis, dan een
huis met ondankbaren en ontrouwen. Ik ben liever alleen, als vroeger
alleen... en (zoekt naar woorden) en ik heb nu iets te bespreken met
mijn broer.
MOLEN. Dan zal ik heengaan...
BERTHE. Welnee, Molen, blijf hier. Als oom Jacob 't tenminste goedvindt.
JACOB. Welzeker.
MINA. Maar we hebben een ernstige familieaangelegenheid. Er kunnen
hoogloopende quaesties van komen.
BERTHE. Er is kans op... misschien ... dat Molen.., over eenigen
tijd... tot de familie behoort...
MOLEN. 0 juffrouw Berthe... heeft zij...?
BERTHE. Welja. Zij zal probeeren je derde tante te worden .. .
JACOB (lot Berthe). Wel kind, hartelijk gefeliciteerd .. .
MINA. Dat heb ik gedacht... arme man...
BERTHE. Maar tante...
LOUISE. Neen pa. Ik ben het.
JACOB. Jij ! !
(George en Willem komen binnen.)
MINA (loopt op hen toe). Twee schandalen voor één. Een broer, die
ontoerekenbaar is en een nichtje, dat zich vergóóit. Jouw dochter...
GEORGE. VergOóit.
MOLEN. Vergooit 1
MINA (in woede). Ja, ja. Vergóóit, vergóóit: Dat zèlf een man vraagt,
een man dien ze niet kent, zonder positie, zonder hart. Een wispelturig
man, die vrouwen inpalmt en ze trouweloos verlaat. Een man als Molen !
Een man zonder principes.
GEORGE. Wat beduidt dat, Berthe?
BERTHE. Dat beduidt, dat meneer Molen de hand zal vragen van Louise.
MINA. Van Louise! Van een kind dat pas gewisseld heeft. Een kind dat ik
nog op m'n schoot heb gehad... Jacob, je geeft géén toestemming! .. .
JACOB. Dat weet ik nog niet...
GEORGE. Van Louise, da's wat anders (tot Berthe). Hier, er was thuis
een brief voor je uit Indie.
?
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WILLEM. ZOO. Is meneer je nu voorgoed ontrouw geworden (groet rond
met de hand en zet zich).
MINA. Mij ontrouw! Neen, ik snij hem af. Voorgoed.
WILLEN. Prachtig! Bravo! Kranig besluit! Bewijs dat je wijzer bent
geworden.
MINA. Nog liever eenzaamheid, dan wéér een adder aan dezen boezem.
BERTHE. Och, die eenzaamheid zal zoo groot niet wezen en ook niet zoo
lang duren...
GEORGE. Jaap, we hebben jou noodig, beste kerel, we komen een beroep
doen op je gezond verstand...
JACOB. En dat zal natuurlijk weer over de erfenis wezen.
WILLEN. Juist jongen en dat zullen we eens heel gemoedelijkjes doen.
We zijn in de beste stemming, want we hebben heel prettig geluncht met
den secretaris van een kiesvereeniging, een lunch in jou belang, nietwaar
George? En voor jou rekening. We hebben een goed glas wijn gedronken.
MINA. Met jou gestel moest je dergelijke uitspattingen niet ondernemen.
WILLEM. Pardon. Ik heb me opgeofferd voor de candidatuur van George.
Kom Jacob, ga er nu eens rustig bij zetten. Hier zijn we op mijn domein
en hier wacht ik nu tenminste ernst van je. Drommels kerel, we hebben
hier de affaire zoo kranig opgezet, dat ze weer crediet heeft en dat ik ze
misschien gauw met winst van de hand kan doen. Wees nou ook practisch
in je eigen zaken. Laten wij je tot rede brengen.
JACOB. Doe nu maar asjeblieft geen moeite meer, je wéét, hoe ik over
de zaak denk. Jullie redeloos gedoe...
GEORGE (óók watopgewonden). Jawel, maar we moeten je van gedachte veranderen. Je doet verkeerd met te smalen op ons redeloos gedoe. Redeloos, wij 1
WILLEN. Ja ja, we kennen dat. Bourgeois satifaitsl
GEORGE. Juist, wij bourgeois! Hoe heb ik dat gisteravond in mijn speech
gezegd, Willem? (met emfaze) Wij, bourgeois, mogen allen schimp van
ontevredenen en onwilligen verdragen. Die strekt ons tot eer! Wij zijn ons
onze beduidenis bewust. Positief beschouwd vertegenwoordigen wij, bourgeois, alle intelligentie, alle energie, alle werkelijke kracht, die het leven
beheerscht. Wij dragen, vrijwillig, een enorme verantwoordelijkheid ten
bate der menschheid. Wij zijn de stoom, die de machine beweegt en wij
zijn tegelijk de machine. Wij zijn het schip, dat alles draagt en tegelijk
het water, de wijde zee, waarop zich dat schip beweegt. Wij zijn voor de
menschheid de liefelijke zonneschijn en de levenbrengende regen. Wij zijn
de gulle boomgaarden en de vruchtbare akkers. Ziet, dames en heeren .. .
WILLEN. Bravo!
LoUISE (spottend) Hop hop hop hoera !
JACOB. Jawel, dat is een mooi stuk van een verkiezingsspeech. Maar
wat wil je mij daarmeé overtuigen? Laat me met rust.
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WILLEM. Je bent dom, beste jongen. Je wilt rusten je weigert geld. Neem
geld en je hèbt rust. Er is maar één onafhankelijkheid en dat is de finantieele.
JACOB. Nog liever ben ik slaaf van de menschen dan van koud, dood
metaal. Wie schudt één tyrannie af en neemt zwaarder op 'ml (Pauze.)
WILLEM (aarzelend). Nu goed dan. Dan zullen we je een voorstel doen.
Als je tegen al die moeite en die formaliteiten opziet ... sta dan aan je
broers en aan je zuster, aan ons drieeen, je recht op de erfenis af. Voor
een mooie som contant. Laten we zeggen, twintig mille, zóó in je hand.
MINA. Nou, da's toch héél mooi.
JACOB. Je bent er natuurlijk héél zeker van, dat die erfenis loskomt, hè?
GEORGE. Zoo goed als.., ja. Maar zéker niet.
JACOB. Natuurlijk wèl. Anders zou je me zoo'n voorstel niet doen. En
dan betaal je me toch niet te veel voor zooveel tonnen.
GEORGE. Het risico moet berekend worden.
WILLEM. En je hecht immers niet aan geld! Wij weten er wel raad mee.
JACOB. Goed, maar de vordering verkoopen doe ik Ook niet.
GEORGE. Wat zeg je nu?
tegelfik.
MINA. Moet ie niet onder curateele?
WILLEM. Nu raakt mijn kostelijk geduld toch áp.
JACOB (ernstig). Als ik jullie de vordering verkocht, zou ik een bedrieger
zijn. Want die vordering is zeer waarschijnlijk geen cent waard. Dat wéét
ik. Ik heb het je niet gezegd, omdat het je eigenlijk niet aangaat en omdat
ik van jullie geen beoordeeling verlangde ... Die erfenis, hóór je, diezelfde
erfenis heeft me mijn leven bedorven. Lange jaren terug ... toen mijn
goeie Wies nog leefde ... Toen hóórde ik van een jong, eerzuchtig advocaatje, dat er een erfenis Kuiken was. Hij wist het, van familie in Indië
of uit oude bescheiden, 'k wéét het niet. De man wou er komen en hij
zocht een mooi geval. Hij bepraatte me en ik werd overtuigd. Ik gaf 'm
volmacht om te handelen ... heel in 't geheim. Wieze was toen al sukkelend,
ik wou 'r niet in enerveerende zorgen brengen ... Vijf jaren heeft het
geduurd. Vijf jaren heb ik gewerkt, als een paard, stom, om maar geld te
hebben, geld voor m'n advocaat, die reizen moest, reizen naar Indië, reizen
naar allerlei archieven, om maar het kuiken te vinden. Het gouden kuiken!
Vijf jaren heeft die afschuwelijke tiran, die helsche hebzucht me béét
gehad. In geniepige, valsche stilte. In die vijf jaren heb ik me opgewerkt,
mijn zenuwen vernield, me moreel en fysiek bedorven, om dat fata morgana,
dat gouden kuiken. En het scherpzinnige juristje heeft vijf jaren van mij
geleefd en misschien nog wel wat overgelegd. Ik had bij jullie kunnen
komen, maar ik wou alles alléén. De pralende schittering van mijn rijkdom
moet jullie plotseling verblinden! En Wieze ging achteruit, werd zwakker
en zwakker, ik zag het niet, kon het niet zien. 0, hoe ze moet hebben
geleden om mijn onverschilligheid, mijn bitsen onwil voor haar klachten...
12
IV
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Ik lééfde voor die verdoemde illusie! En toen ik niet meer kon, in de
laatste dagen van Wieze's leven ... toen was jou collega, George, wel zoo
eerlijk te zeggen, dat ons Kuiken niet het minste recht had op mijn erfenis.
Wie dan wel, dat bleef een vraag, maar wij zéker niet .. .
Ik verloor mijn goeie vrouw en mijn dolle begeerte tegelijk...
En nu ik te vergeten begon, die erfenis, die me gemaakt heeft wat ik
ben, triest en mislukt, nu komt, zooveel jaren later, George wéér met de
erfenis, die er géen is, zet de heele familie op stelten en jaagt mij uit mijn
rust op. Nu weer laat hij voor me schitteren, dat gruwelijke gouden kuiken...
(Lange pauze.)
MINA (bedremmeld). Ja, als hij nu zéker weet...
WILLEM. Ik smijt liever 66k geen goed geld naar kwaad.
GEORGE. Ssst. Wij juristen vragen naar wettelijke en overtuigende bewijzen.
En wat Jacob beweert, is ndch wettelijk, ndch overtuigend. De erfenis
bestáát, het goede Kuiken is nog niet gevonden, ergo, er is voor alle
Kuikens gelijk recht. De advocaat van Jacob kan zich vergist hebben of
de quaestie onjuist geprejudiceerd. Ik stel voor, toch door te gaan...
JACOB. Neen, neen, neen...
WILLEM. Maar als jij denkt, dat die erfenis niets waard is en wij hebben
er ons geld voor over, om het toch te probeeren, dan kon jij ons immers
volmacht geven .. .
MINA. Ja, en gratis, om niets.
WILLEM. We zullen 't niet onder ons laten. Zoo zijn we niet, dat weetje.
JACOB. Nu luister. Onder één voorwaarde, dat je nooit meer met me over
die erfenis spreekt, maar dan ook alléén, zal ik je een volmacht
geven. Je hebt nu voor vele jaren een interessante quaestie. Vermaak
er je mee.
GEORGE. Goed, daar is geen bezwaar tegen. Dus ik stuur je morgen de
acte... Ik zal dan de technische détails met Willem nog even behandelen ...
MINA. Dat wil zeggen, ik hoop dat ik er Ook in zal worden gekend,
want ik ben één van de drie...
WILLEM. Kom, kom, van geldzaken heb jij geen notie, dat handelen
wij wel af...
MINA (boos). Ik heb goddank een gezond verstand en ik zal heel goed
meé kunnen oordeelen.
GEORGE. Beste zus, er zijn nog zoo'n massa juridische quaestiën, die ik
met mijn rechtsgeleerde in Indië moet behandelen. Voorloopig is alles nog
juridiek.
WILLEM. Ja ja, best mogelijk, maar een finantieele specialiteit als ik
ben, behoort van advies te dienen.
GEORGE. Natuurlijk, maar later, als de juridische voorbereiding geschied is.
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later. Ik wil van begin af aan in alles gekend

worden.
MINA. En ik Ook.
GEORGE. Voor zoover

dat mogelijk is, zeker, maar...

WILLEM. Dat moet dan maar mogelijk zijn.

laat mij nu eens niet verdringen.
vrienden. Wees zoo goed je quaesties onderling te behandelen. Je ziet al, wat een boos dier dit gouden kuiken is. Wij zijn hier van
't erfenisgeval af, nietwaar?
WILLEM. Ja juist, 't gaat nu alléén ons drieën aan. We zullen op mijn
kantoor verder praten.
GEORGE. Morgen, of overmorgen.
MINA. Neen, liever dadelijk, we moeten subiet weten, wat we aan elkaar
hebben.
WILLEM. Zeker. En dan zullen we toch wel eens zien ... (afbrekend).
Goeien dag samen. Gaan jullie meé naar het privé kantoor?
GEORGE. Ja...
BERTHE. Pa, nog één oogenblik. Ik wou u even zeggen dat ik naar Indië
terugga.
GEORGE. Hè... wa', wa' zeg je nou?
BERTHE (hem den brief toonend). Van Enst heeft me gevráágd...
GEORGE. Van Enst uit Soerabaija?
BERTHE. ja.
WILLEM (tot George). Is dat een man die wat is?
GEORGE. President van de weeskamer, hm!
LOUISE. Heb je hem lief ?
BERTHE. Ja.
LoulsE. God, kind, hoe heerlijk. (kust haar).
GEORGE. En dat dat juist nu komt. Ik heb al zooveel aan mijn hoofd.
Mijn candidatuur, mijn redevoeringen, die erfenisquaestie, een artikel voor
den Indischen Gids. En nu dit Ook .. .
BERTHE. Dit zal u zooveel niet te denken geven, pa.
GEORGE. Nou 'k zou zeggen .. .
WILLEM. Die meneer je schoonzoon zou ons wellicht aardig kunnen
helpen aan de erfeniszaak.
GEORGE. Ja, ja, dat zou wel gaan. We praten morgen nog wel, Berthe,
of overmorgen. Nu moet ik eerst.., eerst... die volmacht, ja... alles op
z'n tijd. Eerst nu 't erfenisgeval. Gaan jullie meé?
MINA (stug). Dag Jacob. Dag nichtjes. (tot Molen) U heb ik niets meer
te zeggen, meneer Molen, u beklaag ik. (stave buiging).
JACOB (hen naar de deur begeleidend). Bewaren jullie den lieven vrede
maar, bij zoo'n allerpikantst onderwerp. (Mina, Willem, George, af.)
MINA. Ik

JACOB. Beste

i

8o

HET GOUDEN KUIKEN.

MOLEN. Mag ik u ook éven, juffrouw Berthe...
JACOB. Ja, en ik 66k, Ik doe 't van harte, beste Bep. Hè, nu eindelijk dat
gouden kuiken weg is, voorgoed weg, is er een steen van mijn hart.
MoLEN. Maar dat zij het in eendracht zullen slachten, geloof ik niet.
JAcoB. 0 neen, het diertje zal 't onder die hongerige liefhebbers hard
genoeg te verantwoorden hebben.
LoUtsE. Jij krijgt er in Indië een kluifje van, Bep.
BxRTnz. Neen, dank je. Ik neem van Enst onder deze voorwaarde:
n6óit een woord over de cause célebre Kuiken...
v. Eijrim, (opent de achterdeuren, 't fabrieksinierieur met werkende
arbeiders wordt zichtbaar). Komt u nu eens kijken, of mijn mengsel goed
is uitgevallen, dames?
LOUIE. Is dat dan nog niet zeker?
v. EIJKEN. 0 neen. Dikwijls neem je proeven, die prachtig slagen en in
de practijk komen ze verkeerd uit. Proefnemingen beduiden niets, de
practijk, de werkelijkheid alléén .. .
BERTHE (lachend tot Jakob). Dat is een levensleer
JACOB. En wat een goeie ook. We nemen over 't algemeen veel te
veel proeven. Ga je meé?
('t Viertal gaat over naar de fabriek. Plots klinkt zwaar rumoer van
twistende stemmen door. Blijven staan.)
JACOB. Wat is dat?
BERTHE. Da's pa!
LouisE. En oom Willem!
MOLEN. En juffrouw Mina!
(Berthe wipt het loketje open. Als door een trechter spuit het lawaai
heftig binnen. 't Viertal luistert. Dan zegt Jacob.)
JACOB. O ! ze plukken het gouden kuiken d
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BELA.

Ik zag in dezen nachte
Een licht gelaat dat lachte
Ende schreide, wonderzoet
Voor mijn bedroefd gemoed.
Ik zag een' zoeten Vader
Zoo zacht ende blanke en rein,
Mij dacht dat moet de dader
Van groote Liefde zijn.
Onder de mensch-geslachten
Bracht hij zijn Liefde rond,
Tot zij hem sloegen wond aan wond

En hem snood ommebrachten.
Zij hebben hem geslagen
Aan een eenvoudig Kruis,
Daar heeft hij zoo rein en kuisch
Dat grootste Leed gedragen.

i) Deze verzen zijn geïnspireerd door het zien van schilderijen der primitieven.
De dichter heeft de vrijheid genomen hier en daar oud•nederlandsche zegswijzen en
woorden te gebruiken waar rythmus en klank dit medebrachten.
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Zijn zachte handen bloedden
Van jammerlijke smert,
Doch was 't hem wèl te moede
In zijn grootmachtig hert.
Het bloed uit Zijne wonden
De menschen heeft bewaard,
Dat bracht vergeving der zonden
Van deze droeve aard'.
Zijn oogen waren betogen
Van heiliglijken schijn,
Die zagen met mededoogen
Dat volk zoo zondig zijn.
De donkere mensch-gezichten
Die lachten hoon en haat,
Daar boven zag zijn lichte
Gelaat den Dageraad.
De droppelen bloeds die vielen
Zoo zacht ende zoetekens teer,
.... De heilige vrouwen knielen,
Zij rouwen en boeten zéér ... .
Zij baden met kuische gebaren
En lachten zoet ende zacht,
Als Hij 't zoo wonderbare
Volheerelijk had volbracht.
Dat bloed en die tranen-regen
Die deed hunne hoofden geen zeer,
Dat was de leste zegen
Van hunnen Lieven Heer.
Ende ik zag in dezen nachte
Een licht gelaat dat lachte....
Zijn tranen zacht
Gaan door den nacht;
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Ik hoor ze allen,
Allen zachtekens, zachtekens vallen....
En mij werd zoo wonderzoet
In dat bedroefd gemoed.

Daar was een zuiver Maagdelijn
Gansch zacht ende zoete-blank
En de ure kwam als 't Maagdelijn
Den puren God ontvangk',
Daar kwam een goudene strale
Van zachten zonne-brand,
Zij zag een duiveke dalen,
Een kuische afgezant.
Een wonder-reine serafijn
Die bracht een heilig teeken
Een blanke lelieë als daar zijn
In verre, veilige streken.
Dat was de blijde mare toen:
Zij zou de Moeder zijn
Die alzoo zou geboren doen
Dat zoete Jezulijn.
De wolken van de blanke poort
Daar Boven opengongen,
Daar werd dat groot geluid gehoord
Van engelijn die zongen.
Zij zongen haar melodiën zoet
En ruischend Gods-choraal,
Zij brachten haar een vromen groet
Uit hunne hooge praal.
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Haar schuldelooze, kuische oog
Niet lachte ende niet schreide,
Zij staarde eerbaar naar omhoog
Daar zij den God verbeidde.
Toen heeft zij de Ontfangenis
In reinen staat geleden,
Daar zij in groot verlangenis
Haar God om had gebeden.
Zij voelde al zijn klare licht
Eerwaardig in haar stroomen ... .
Daar is dat wonderbare wicht
Dat Jezulijn van gekomen.

De Dageraad is er zoo schoone
Ende blanke aangedaan
Ik zie er de wereld vol bloemen
In klare koeleuren staan.

Het licht dat blinket zoo blijde
Op weiden en wuivend woud,
Die liggen gebenedijden
Van zegen en zuiver goud.
Rivierkens krinken en blinken
Ende weggekens licht en lang,
Daar komen de lammerkens drinken,
Daar klinket der vogelijn zang.
OI ziet de bloemekens spruiten,
Aanhoort het blijd' gekweel,
Dat zingt met zoete luiten
Uit hoog-gestemde keel.
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Daar scheert de blanke heerde
De klee in 't klare licht,
En menschen gaan eerweerde
Met zacht en zoet gezicht.
Daar Boven is de Hemel
Van zonnestralen belaan,
Daar in dat wonne- gewemel
Zoo kleene wollekens gaan.
Die blinken zoo blank aan de transen.
En vluchten in zalig genucht,
Op zachte cadansen dansen
Zij licht door de lachende lucht.

Daar Boven wonet een Vrouwe
Van zoetelijk aaneschijn,
Daar knielen met handen gevouwen
De engelijn strengelijk rein.

Een troon met zeven treden
Die draget de zeven rein,
Zij wonet aangebeden
Van machten en heerschappijn.
Van tranen en cherubinen
En zuivere serafijn
Aartsengelen, zoet van minen,
En de zalige zielekijn.

Zij hevet een kindeke kleene
Dat Jezulijn wèl- gemaakt,
Dat ziet er zoo rustig en reene,
Zoo zacht zijn gezichteke blaakt.
Dat blaakt er van zoet verlangen
Naar zijner moeder mond,
Dat lacht om de zachte zangen
Die klangen in het rond.
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De luchte windekens wuiven
Om 't blanke kindeke heen,
Dat huivet een wuivende kuive
Op zijn goud' haarkens kleen.
De heilige schare zinget
Die zijne moeder eert,
Aanziet! dat kindekijn springet,
Dat Jezulijn jubileert!
Het kweelet de hoogste noote
Met zijn rein stemmekijn,
Het speelet met zijn bloote
Zoet' voetkens een danselijn.
Beneden ligt tevreden
De wereld, wijd-verklaard —
Dat Jezulijn brengt de Vrede,
Het Licht en de Liefde op aard'.
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I.
Hun huisje, een hutteken bijna en niet veel hooger dan een
molshoop, zeiden de menschen, stond daar, nêergehurkt, diep
in de landouwen, langs een aardeweg die verloren liep in de verre
akkers. Het stond daar zoo rustig en alleenig, als in sluimerstilte, in de donkerte die uit de reuzige kruinen van de hooge
beukenboomen, langs den weg, afschaduwde.
Zij waren nu straatoud.
Onmerkbaar, één na één, in matgrijze eentonigheid, hadden de
jaren zich op hun beider schouders nêergetast, meer en meer
inschrompelend hunne gestalte, steeds scherper rimpelend hun
wegkrimpend gelaat en badend hun kleiner wordende oogjes in
het wazig-tranerige van den ouden dag. En vettig hijg- reutelden de jaren in hun wegterende keel, als de stil aankomende
worging hunner laatste levenskrachten.
De ouderdom had allengskens -aan eene kalme berusting in
hunne eenvoudige ziel laten groeien. En 's avonds, wanneer zij,
hoestend en kuchend, nevens den haard zaten, in het vage schemerdonker der kleine woonkamer, en de zinkende nacht hunne gepeinzen versomberde, zei dikwijls de man:
— Onze lamp brandt uit, moeder .... De olie geraakt op...
De vrouw beaamde het steeds knikkebollend, der werkelijkheid
bewust, nam een snuifje en las dan, stil - prevelend, een Vader-ons
en een Wees - gegroet, aan haren paternoster, ter eere der heilige
Barbara, zei ze, patrones van de goede dood...
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Zij woonden daar nu bijna gansch hun lange leven, sinds den
dag van hun huwelijk, — jaren, jaren geleden. De boomen vóór
het huisje — twee notelaars en een perelaar — en de boomen in
hun kleinen lochting, — een paar appelaars en een pruimelaar —
had de man daar zelf geplant.
Hij had ze verzorgd en gekoesterd, als kinderen, ze snoeiend
en kappend wanneer het noodig bleek, en had ze met de jaren
zien grooter en dikker worden, onder zijn blij - uitkijkende oogen,
tot ze daar welig stonden en slank, de takken plooiend eiken
zomer bijna onder den lachenden, blozenden oogst..
Zij hadden ook nog eene geit, wier melk zij doorgaans verkochten,
elk jaar ook een zwijntje, dat zij, bij het invallen van den winter,
rondom Allerheiligen, lieten kelen en in de kuip staken, verder eenige
konijnen en een half dozijn kiekens. Dat was hun gansche rijkdom
en, in hun primitieven eenvoud, konden zij er soms van genieten
met een soort van onbewust egoïsme, als van een schat.
Gebrek hadden zij eigenlijk nooit gehad, al aten zij ook sober
en steeds hetzelfde: kaarnmelkpap, aardappelen en roggenbrood,
— somtijds ook een stuk schotelvleesch uit den schoorsteen, zwart gerookt door het smeulende haardvuur dat zij met de lange, ijzeren
blaaspijp aanjoegen ... .
Nevens hun huisje hadden zij nog een stuk land in pacht. Daar
wonnen zij aardappelen voor hun onderhoud, rapen voor de geit
en de konijnen, wat rogge soms voor hun brood en eenige
groenten.
En eiken Zondag, in den noenstond, strompelden zij het brokje
grond langs, sufferig kijkend naar de wassende vruchten, innig
tevreden wanneer zij welig en malsch opschoten, — mistroostig
wanneer de ondankbaarheid der seizoenen hunnen wasdom belemmerde en zij daar soms, zooals het wel eens gebeurde, hunne
bedroevende magerheid te pronk stelden in een hopeloozen kwijngroei....
Wanneer de winter uit het Noorden kwam aanhuiveren en hun
lapje land daar lag te rusten in afwachting der verre lente, dan
gingen zij beiden langs de bosschige kanten, rapend het doode
rijshout en de afgerukte boomtakken voor het haardvuur of oprakend de dorre bladeren uit de grachten voor het toedekken van
hun aardappelput of voor het strooien van hun geitje. Zoo maakten
zij het doode der natuur, dat langs de wegen lag te rapen, goed
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ten nutte voor de eenvoudige noodwendigheden van hun eentonigeenzame leven.
Sinds al die lange jaren, sleten zij dat altijd eenzelvige leven,
regelmatig als de ouderwetsche, massief-houten hangklok, die in
een donker hoekje hunner woonkamer zoo onveranderlijk eigenaardig stond te tiktakken. En zelden kwam iets buitengewoons de
effen-kalme rust beroeren, die, emotieloos als 't ware, hun simpel
leven beheerschte.
Sinds vele jaren ook leefden zij alleen en verlaten, afgezonderd
eenigszins van het verafliggende dorp, welks lage daken ginder, aan
de kim bijna, rood en blauw vlakten rond den stompen dorpstoren,
die zijn logge, grauwe witheid rustig plomp boven de ineengedrongen gebouwen liet opbonken.
Enkel 's Zondags sukkelden zij langs den van wagenspoor doorreden aardeweg naar de eerste mis, sprakeloos veelal, en keerden
dan terug zooals zij gegaan waren, de vrouw vooraan en de man
achterna , altemet na in een winkel van het dorp wat gepeisterd
te hebben om er de eene of andere kleine aankoop te doen.
En gansch de week door leefden zij dan wêer hun leven van
onveranderlijke eenzaamheid, krabeulend van den morgen tot den
avond, te regen en te winde, bij mist en zonneschijn, sleurend
steeds hun ouden dag, kreunend en hijgend, naar de aanbevende
ure der laatste rust ...
II.
En kind hadden zij gehad, Sieska, — een bleeke, lang opgeschoten dochter, houterig en têer, met groote, droom-blauwe oogen
en vlassig-blonde haren.
Braaf was ze, en stil, schuchter bijna nog als alle kinderen in
de eenzaamheid opgegroeid. Zij sprak weinig en zong zelden en
's avonds, vooraleer ze slapen ging, kon ze lang en starrelings in
't smeulvonkende haardvuur zitten kijken, wegdroomend in blijkbaar verre gepeinzen.
Omstreeks haar twintigste jaar was ze verhuurd geworden op
het verder-op liggende pachtgoed, waar zij de boerin bij het huishouden, en soms ook bij den veldarbeid, moest behulpzaam zijn.
Zij werd er gaarne gezien om hare braafheid en won er eenige
franken per maand, boven kost en inwoning, die ze altijd, als
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eene voorbeeldige dochter, tot den laatsten cent aan hare moeder
bracht.
Zij kwam anders niet veel naar huis. Op de groote, bedrijvige
pachthoeve was het werk druk en kwamen jonge handen goed
van pas. Maar telkens wanneer zij bij hare ouders terugkeerde —
meest 's Zondags, na de vespers, was er meer opgewektheid bij
haar en sprak zij ook losser en vrijer. Van het stille, droomzieke
meisje, onnoozel-schuchter, was nog weinig overgebleven, als maakte
de nieuwe, breede omgeving haar langzamerhand anders dan ze
tot nog toe was geweest.
Nu en dan zelfs bracht ze de eene of andere kleinigheid meê,
een strikje of een lintje voor haar of een voorschoot voor moeder,
die, zei ze, de boerin voor haar uit de stad had meêgebracht.
En het streelde in hooge mate de gemakkelijke eigenliefde der
simpele ouders, dat de bazin zoozeer met hunne dochter scheen
ingenomen te zijn, en hare werkzaamheid en hare verknochtheid
aan de pachthoeve zoo hartelijk wist op prijs te stellen. In hunne
naïeve verbeelding gingen zij haast gelooven dat zij daar als eene
eigene dochter werd beschouwd.
Eens was Sieska komen vertellen dat zij, de vorige week, 's Vrijdags, met de boerin naar de naburige stad was geweest, en daar
van haar drinkgeld, dat zij nu en dan van beestenkoopers kreeg,
een mooi kruisje had gekocht, om te dragen op haar beste kleed,
op de Hoogdagen. En aan de brave menschen had zij het kruis
getoond, heel omzet met vurig-blauwe parels, glimmend in het
zilverige metaal, — het mooiste kruis, meenden zij, dat zij in hun
alleenig leven hadden mogen aanschouwen.
Zelf hadden zij, om zoo te zeggen, nooit juweelen bezeten.
Moeder alleen had een eenvoudig kruisje, gesneden in palmhout,
en een paar zilveren oorbellen, die zij, op den dag van haar huwelijk,
van hare bazin had ten geschenke gekregen. En sinds jaren lagen
zij daar nu in de lade der kast, in een doosje met watten weggeborgen, als eene blijde herinnering aan dien gelukkigen dag....
En wanneer zij Sieska's kruisje lang hadden aangekeken, kwamen
zij stil-aan onder een zachten roes van innige fierheid, omdat
hunne dochter thans ook op de borst een kruis zou dragen, zoo
schoon en zoo schitterend, als dat der rijkste boerendochters van
het dorp.
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III.
Op zekeren dag echter, vroeg in den voormiddag, was Sieska,
onverwachts, schreiend tehuis gekomen, met al haar kleederen in
een groot tafellaken geknoopt. De bazin, zei ze, had haar in eens
weggezonden, — waarom wist ze niet ... .
Maar in denzelfden voormiddag nog was de boerin bij hare ouders
gekomen, fel verontwaardigd, en had hun vrijpostig de waarheid
bekend: dien morgen, heel in de vroegte, had zij Sieska gevonden
in de kamer van haar zoon. En op hare hoeve wilde zij geen meiden
—gemeene schepsels, had ze gezeid —die bij het mansvolk liepen....
De ouders hadden het maar al te goed begrepen. Zoo iets, immers,
riep wrake ten hemel. En in hunne algeheele verslagenheid bedankten zij de boerenvrouw, met tranen in de oogen, omdat zij hun
van het gebeurde had verwittigd en alzoo wellicht scha en schande
van hun ouden dag had afgeweerd.
Maar toen de boerin vertrokken was en Sieska daar weenend,
met de ellebogen op de tafel zat, voelden zij toch dat een schoone
droom uit hun leven was vernietigd en het gebeurde ongetwijfeld
veel opspraak in het dorp zou verwekken. Het pijnigde hen ook
dat de schoone centen, die zij gewoon waren elke maand te ontvangen en zorgvuldig onder een losgemaakten vloertegel hunner
slaapkamer te verbergen, en te bewaren als een spaarpotje voor
later dagen, hun daardoor ook zouden ontvallen.
Sieska bleef thuis. In den beginne was zij we@r stil en afgetrokken als destijds. Het leutige dat een tijdje lang zoo uitbundig bij
haar had opgeflikkerd, was allengskens weggekoeld als onder hare
vroegere droomerigheid. En langzamerhand was ze stillekens gaan
bleeker worden en treuren, als viel haar het oude leven thuis te
veel eentonig, als leed zij, sprakeloos, onder het heimwee naar
het breede, bedrijvige leven op de velden, in de weiden....
De ouders die haar stil gadesloegen in haar lusteloos gedoe,
voelden hoe voor het eerst, sinds hun huwelijk, eene prangende
stemming zich in hun kleine huisje neêrlei, meer en meer ...
Wanneer dat alzoo een tijdje had geduurd, was toen plotseling
de waarheid zonneklaar gebleken, in hare hopeloze zekerheid: —
Sieska was zwanger....
De moeder had het reeds lang vermoed, van toen Sieska bleeker
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werd en zoo aanhoudend sprakeloos, met als een angst-geschijn
in de klare oogen; doch hardnekkig steeds had zij daarbij neérgedrukt de onrust die haar folterde, en voorzichtig gezwegen hare
gepeinzen, om vader geen leed aan te doen....
Weenend had het meisje toen bekend dat zij, maanden lang
reeds, ongeoorloofde betrekkingen had met den zoon van de hoeve,
nadat hij haar eens brutaal had overweldigd. En dan was het
blijven duren, omdat zij zijn oploopendheid vreesde en hij haar,
in 't geniep, kleine geschenken in de hand stopte.
— En die strikjes, en die lintjes? vroeg de moeder.
— Van hem, zei ze.
— En dat schoone kruis?
— Al van hem. Hij zei dat hij me doodgaarne zag, — dat wij
zouden trouwen, later....
Zij bekende alles, naïef weg, als in een biecht.
Toen was de vader woedend van zijn stoel opgesprongen en
had haar onbarmhartig-ruw geslagen met zijn lederen broekriem.
En zij had het uitgegild van pijn en smart, jammerend en weeklagend, roepend dat het niet hare schuld was, en naïef belovend
dat zij het niet meer doen zou.
Moeder had haar vervolgens doen vergiffenis vragen, op haar
bloote knieën, en bidden, lang en dikwijls, vóór het kleine wassen
Lievevrouwebeeldje, dat onder een bloemomkransde stolp op de
kleine, zwarte kast stond, juist over de deur....
Maar dat alles had hun stillen, afgezonderden levenswandel diep
geschokt, en de droefgeestigheid was drukkender dan ooit in het
hutteken blijven hangen.
De moeder weende altemet, wanneer niemand het zag, en nijdiger
wrocht de vader op zijn stuk land, van 's uchtends vroeg tot
's avonds laat, als aangejaagd steeds door ééne en dezelfde gedachte, die achter zijn donker opfronsend voorhoofd bleef wroeten
en steken als in een aanhoudende koorts ...
Zoo was de onvermijdelijke gebeurtenis gekomen ...
De bevalling was lastig geweest en langdurig. Midden in den
sneeuwig-kouden winternacht, bij buiïg weér en een wind die door
de kleêren beet, nijdig en bevriezend, was de vader naar het aan
dorp moeten loopen, een uur ver bijna, om den dokter.-palend
Tegen den morgen was het toen Sieska in 't kraam kwam, na
lange folterpijnen. Meer dan drie uren lang had de dokter bij haar
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armzalig bed gestaan, op den zolder, bijwijlen vertwijfelend zijn
hoofd schuddend, als zag hij weinig goeds in haar.
En wanneer hij dan eindelijk het huisje wilde verlaten, vroeg
hem de vader, die al dien tijd lang halsstarrig nevens den helder
opflikkerenden haard was blijven zitten:
— Wat heeft onz' Heere verleend, dokteur?
— 'n Malsche dochter, man, had de geneesheer geantwoord,
den kraag van zijn zwaren mantel stijf opzettend.
— En alles gaat goed?
— Redelijk! was 't antwoord en de dokter was heengegaan,
haastig bijna, door de stil opbleekende duisternis....
.... Gansch dien nacht had de geit, in haar hok achteraan het
huisje, onrustig heen en wêer getrappeld, stootend met de hoornen
soms tegenaan de lodderende deur, blattend soms zoo eigenaardig.
En de vrouw die het gehoord had, in een zenuwachtig toenemen
van angstvolle bijgeloovigheid, zei tot haar man, wanneer zij een
weinigje later van de zoldertrap kwam:
— Maar wat mag de geit toch gehad hebben? Zij was nog nooit
zóó ongedurig....
De vader had niet geantwoord. Hij ook had het gehoord en het
was hem steeds voorgekomen als eene weinig goeds voorspellende
vermaning....

IV.
Het ging niet al te best met Sieska.
Tweemaal reeds was de dokter moeten terugkeeren, omdat zij
steeds zoo zonderling deed en telkens, bij zijn heéngaan, had hij
de grootste voorzichtigheid opgelegd.
— Anders kon het nog kwalijk verkeeren meende hij, — want
zij blijft zoo koortsig.
De ouders hoorden het aan, ineenschrompelend, in een stil drukkende vernietiging van hun krachten.
En wanneer de dokter vertrokken was, eens, had de moeder
gemompeld, ondanks zich zelve bijna, en niet langer meer kunnende
verzwijgen wat haar zoo brandend op de tong lag:
— Gij hebt haar misschien te hard geslagen, vader..
Hij bleef het antwoord schuldig.
In zijn koppigheid meende hij goed gehandeld te hebben, —
IV
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dat hij niet anders doen kon, al voelde hij ook daarbij, als een
vage wroeging, in zijn diepste binnenste de overtuiging aangroeien
dat hij haar wellicht toch te onbarmhartig had afgeranseld en dat,
mogelijks, haar ziek-zijn daarvan het gevolg was ...
Eenige weken nog sukkelde zij, in en uit het bed, altijd tusschen leven en dood als 't ware, en op een morgen, in de vroegte,
wanneer de haan begon te kraaien en de geit weêr zoo ongedurig
deed, ademde zij haar laatsten hijg-snik uit, de pinkende Lichtmiskaars haastig in de waskleurige hand geduwd....

V.
Een groote leegte was door dit sterven in het kleine gezin
gekomen.
In den beginne konden de ouders haast niet gelooven dat zij nu voor
eeuwig was heengegaan en dat zij ze daar niet meer zouden zien
zitten, vóór den haard, de groote, droomkijkende oogen lang en
starrelings starend in het blij opknetterende houtvuur.
En het gebeurde soms, wanneer zij 's avonds naar bed, of, over
dag, in het donkere geitenhok gingen, dat zij plotseling opschrikten
als stond Sieska daar vóór hen, in levenden lijve nog, met dien
trek van stil-lijdende gelatenheid over het bleeke, magere gelaat,
als tijdens haar laatste dagen ...
Langzamerhand, echter, waren zij in het gebeurde gaan berusten, innig bedroefd steeds wanneer zij aan de doode dachten: —
de moeder vaak schreiend en biddend, — de vader soms wanhopend worstelend 'tegen het wroegende verwijt dat hij haar wellicht te hard had geslagen en dit de oorzaak kon zijn van haar
vroegen dood....
Al hunne liefde, al hunne bezorgdheid hadden zij dan op haar
kind, de kleine Roze, overgedragen, als wilden zij daardoor eenigszins vergoeden de onrechtstreeksche schuld die zij meenden aan
Sieska's sterven te hebben.
Zij spaarden zich het eten uit den mond om der kleine het
broodnoodige te verschaffen. En zij dronk gulzig de smakelijke
melk der geit en later ook kreeg zij het grootste gedeelte der
versche eieren. Zoo verminderden ook merkelijk de geringe inkomsten van het gezin.
Sieska's ziekte en dood hadden hunne laatste spaarcenten ver-
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eischt. Zij hadden ze zeer deftig laten begraven, 's morgens te
zeven uur, met een lijkmis, omdat zulks, zeiden zij, het laatste
was wat zij voor de sukkel konden doen.
Het putje, onder den losgepeuterden vloertegel, in hunne slaap
ledig en, voor het eerst sinds den dag van hun-kamer,wsnu
huwelijk, hadden zij schulden. En alles spanden zij in en dachten
zij uit om ze ten spoedigste te vereffenen, afkortend soms met
een half franksken per week om toch hunne geit of hun zwijntje
niet te moeten verkoopen.
Een zomer zelfs had de vader, die niet van de sterksten was,
gepoogd eenig geld te verdienen door uit te gaan werken bij de
boeren. Toen de maaitijd gekomen was, ging hij hooien in de
meerschen, van in den nacht, lang nog vóór de eerste dagklaarte
diep aan het Oosten begon aan te bleeken.
Later ook, wanneer het koren rijp stond, goud en blond, was
hij gaan oogsten met de daghuurmannen van het dorp.
Nevens de kloeke, jongere gasten, had hij, moedvol, den arbeid
aangevat, het lijf naar den grond voorover geplooid, de kop
druipend van het warme zweet, pikkend in den gloeienden brandschijn der schroeiende zonne, met verdubbelde krachten, — pijnlijk
uithijgend den kleinen adem uit zijn zwakke, vernepen borstkas.
Hardnekkig had hij het koren gepikt, met gespierden arm en
kloek -stuipenden romp, met de koppigheid zijner eerste jonkheid,
overschattend zijn verslappende krachten, stikkend bijna onder de
gloei-hitte die het blond geschroeide koren onder de vonken sprenkelende zonne in zijn gelaat blakerde.
En den derden dag, wanneer, omstreeks het middaguur, de hoogstaande zon onmenschelijk heet op zijnen rug brandde, als een
reuzige brandschijf, was hij plots neêrgestuikt, den zweet -druipenden kop in de scherpe, stijve korenstoppels, als levenloos. De
andere mannen waren toegesprongen, denkend dat hij dood was,
morsdood op den slag, nêergebliksemd door een zonnesteek. Maar
wanneer men hem voorzichtig in de koelte der elzenstruiken had
gelegd, was hij allengskens bijgekomen en men had hem dan op
eene draaikar naar huis gevoerd....
Een vol jaar bijna had hij daaraan gesukkeld en was dan stille
aan beginnen te herstellen, in de troostvolle overtuiging: -kens
— Krakende karren rijden het langst...., zooals hij van zijn
moeder zaliger steeds had gehoord.
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Later hadden zij nog tegenspoed gehad: het hooge water dat
hun stukje land verzwolg, laat in het voorjaar, en de aardappelen
deed rotten; — hunne geit die gestorven was, aan het borstwater,
had de schaapherder gezeid; — later nog hun zwijntje, niet meer
dan een looper, dat kromme pooten had gekregen en ten langen.
laatste moest afgemaakt worden omdat het zoo fel begon te ver
-magernop
niets wegteerde ...
En dien winter had hij, een nacht, bij donker - windig weêr,.
aardappelen gestolen, uit een put op eene hoeve. Hij had het
gedaan met van angst rillende beenen, doch kalm-hardnekkig,
omdat, meende hij, de kleine toch geen honger kon lijden....
Andere tegenspoeden nog hadden zij gekend, de eene pijnlijker
dan de andere. Ieder jaar, om zoo te zeggen, had het zijne meêgebracht. Vaak had hij de tanden geknarst, diep zuchtend om
zijne machteloosheid tegenover het noodlot dat hem zoo onverbiddelijk- aanhoudend op de hielen zat; vaak ook had zijn vrouw
geweend en gebeden, lang en vurig, vóór het wassen Lievevrouwebeeldje onder de bloemenomkransde stolp, om toch af te keeren
van hun huisje alle ongelukken en alle miseries ...
Maar moedig steeds hadden zij doorgezwoegd, in stompzinnige
gelatenheid weêr, van den morgen tot den avond, bij nacht en
ontijd als 't noodig bleek, om toch maar de kleine groot te brengen, zonder dat het haar aan te veel zou ontbreken. Want in hun
vreugdeloos, mat- eentonig bestaan, was die kleine, met de jaren,
geworden als de stille zonneschijn die verkwikkend en troostend
hun eenzaam hutteken binnenschemerde, bij het aandeemsteren van
hun levensavond....
,

VI.
Zóó was de kleine Roze allengskens opgegroeid tot eene blozende,
bolwangige meid, met mooie oogen en donkerblond haar.
Ieder jaar hadden de grootouders ze zien grooter worden, terwijl zij zelf inkrompen onder den last der jaren, gelukkig echter
bij die stil-ontluikende, warme jeugd en niet denkend bijna aan
de koude van hun stervensure, zacht aanhuiverend dag aan
dag....

En nu was Roze, sinds enkele maanden, en door bemiddeling
van den dorpspastoor, in dienst bij rijke menschen uit de naburige,
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stad. Eenmaal per maand, 's Zondags, in den achternoen, kwam
zij naar huis, enkel voor een paar uren.
Dan moest zij telkens voor de oudjes gaan zitten, die haar lang
en innig-koesterend aanschouwden, uitermate gelukkig omdat zij
er steeds zoo frisch -rozig uitzag. En zij aanzagen haar lang en
gulzig bijna, veelal met wegpinkende tranen in de oogen, als
wilden zij, in die paar uren, zoo ras om, van haar lieve bijzijn
genieten, wat zij dan weêr voor eene maand lang zouden moeten
ontberen. Want al waren zij, in schijn, ook gelukkig om Roze's
goede betrekking in de stad, — toch had haar weggaan van huis
in hun oud en langzaam stilvallend hart een weemoed gelegd die
er niet meer zou uitgroeien ...
En telkens ook moest zij hun herhalen hoe zij het daar had,
bij haar meesters, en of zij er tevreden was, en of het er goed
was van eten en drinken en hoeveel kinderen er waren.
En altijd was het antwoord onveranderlijk: — Heel goed; heel
goed. — Er zijn twee zoons: één getrouwd en een ander die nog
naar school gaat, zoowat zestien jaren oud.
En telkens ook waarschuwden haar de grootouders, in een ver
aandringen, voor dien jongsten zoon. Immers, zoo--velndtrugk
vele meisjes van den buiten waren in de stad in haar ongeluk gedompeld, in de huizen waar ze dienden, door de vriendelijkheid der
zoons die ze, nu en dan, kleine geschenken gaven. Meer dan ééne
reeds had daarom bittere tranen geschreid of had die flikflooierijen
met schande — in zekere gevallen ook met het leven betaald. En
onrechtstreeks zinspeelden zij daarbij op de geschiedenis harer
moeder die — Roze wist het — door een boerenzoon was bedrogen
en aan hare onnoozele fout gestorven.
Die gedachte was hen als 't ware met den tijd, in den kop
vastgegroeid en het was hun als eene onafkeerbare behoefte geworden er, bij elke gelegenheid, op terug te komen. Meer dan ooit
nu gold het bij hen als een feit dat de zoons uit de begoede huizen
er steeds op uit waren de onnoozelheid der buitenmeisjes in de
val te lokken en van hare naïef heid misbruik te maken.
Maar Roze die, instinctmatig, hunne bedoelingen raadde, kwam
er steeds tegen op, in zachte koppigheid:
— Met mij zal niet gebeuren wat met mijne moeder gebeurde, zei
ze.... En daarbij, de jonge heer spreekt nooit tot me. Alleen
Madame, — en die is zoo goed als brood....
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Er lag oprechtheid, zelfs onwrikbaarheid in hare stem en wanneer
zij dan weér naar de stad teruggekeerd was, gingen de oudjes
gerust naar bed, in de gelukkige overtuiging dat de kleine den
goeden weg op was en niet zoo lichthoofdig zou doen als hare te
vroeg gestorven moeder ... .
VII.
Nu waren zij overgelukkig.
Roze had hun, uit de stad, een langen brief geschreven, op
zoo'n mooi-roze papier. Den brievendrager hadden zij hem laten
voorlezen, en daaruit vernomen dat ze, binnen enkele dagen, met
nieuwjaarsavond, naar huis zou komen om er een paar dagen te blijven.
Het was de eerste maal sinds zij weg was, — zoovele maanden
geleden reeds die der oudjes toeschenen als eene eeuwigheid —
dat ze weêr eens thuis zou slapen, in het kleine, povere beddeken,
waarin, twintig jaren geleden, hare moeder op een vroegen morgen den laatsten adem had uitgesnikt.
En daags vóór Nieuwjaar was grootmoeder, onmiddellijk na den
noen, naar het dorp gestrompeld, als onder den drang eener nieuwe
jeugd, en had een fleschje jenever meêgebracht om 's avonds te
branden, en ook versch zwijnenvleesch voor 's anderendaags. Nu
de kleine in de stad woonde, bij rijke menschen, zou haar waarschijnlijk hun arme-menschen -kost niet meer zoo hartelijk smaken
en moesten zij wel „iets bijzonders" voor haar gereed maken ...
En een weinigje later reeds, van toen de zon nog als een groote,
donkere gloeischijf aan den einder stond, koud - uitkijkend boven
de stil aandeemsterende landouwen, gingen beiden aan het kleine
hek staan, de handen boven de oogen gekapt en starend met hun
zwakke oogen den verren weg op, ziende of zij nog niet kwam.
Het was een kinderlijke nieuwsgierigheid bijna, met een in blijde
verwachting zacht aanjagen van hun oud, wegkrimpend hart, als
hadden zij haar jarenlang reeds gemist....
De kleine, ouderwetsche aarden olielamp aan den muur brandde
reeds een tijdje lang, wanneer Roze plotseling binnen kwam in al
het uitbundig-opgewekte harer lieve jonkheid, als gehuld in een
atmosfeer van zonnige jeugd, ademend uit het kroezelige blonde
harer lokken, met donker glinsterende oogen, en het gelaat rozig rood gebeten door den .guren avondwind ... .
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De oudjes zaten daar in hun stoel, elk aan een kant van den
blij -vlammenden haard. En wanneer zij de klink der deur hadden
hooren ijzertikken onder Roze's zenuwachtigen vingerdruk, hadden
zij als den klank daarvan voelen neêrbonzen in hun hart, in eens,
met het zoete bewustzijn van de verwezenlijking eener emotiewekkende, blijde verwachting ...
Dáár stond zij nu vóór hen, in het bloeiend-frissche harer geestdrift-borrelende jeugd. Twee pakken, die zij aan de hand droeg,
had zij op de tafel gelegd en was toen op de oudjes aangevlogen,
omhelzend ze met vollen, luid -smakkenden mond. Het was de
eerste maal dat ze zulks deed, en de grootouders voelden zó6
bepaald, en met een innigheid die hun in de keel snikte, dat zij
die uitbundige hartelijkheid bij de rijke stadsmenschen had opgedaan. ...
Toen keerde zij naar de tafel terug en begon, met blij - trillende
vingeren, een pak te ontdoen van het zware, donkere papier dat
het omwond.
— Ziet, zei ze, hier heb ik nu uw nieuwjaar meê ...
Als kinderen, naief- nieuwsgierig, keken de oudjes toe in strak
afwachting wat het zijn mocht.
-gespan
En voor hunne zenuwachtig pinkende oogjes hield zij toen een
groote, mooie koperen lamp, op hoogen voet, goudgelig blikkerend in de vage klaarte der woonkamer. Uit haren zak nam zij een
doek en overwreef de lamp lang en ras, tot ze blonk als een spiegel.
En wanneer ze dan weêr op de kleine tafel stond en de oudjes
ze aangaapten, in ongeloovige verbazing, konden zij er haast de
oogen niet meer van afwenden.
— En gij hebt dat gekocht, Roze? vroeg de grootvader, stotterend
eenigszins en haar daarbij zoo vlak mogelijk in 't gelaat kijkend.
— Ja, grootvader. Van mijn drinkgeld....
Ze zei het, zóó natuurlijk, en kinderlijk bijna, met een zacht
natrillen van innige tevredenheid in de stem.
— Van haar drinkgeld....
Maar nu spookte het ook op, in den geest van den ouden,
mistrouwigen man, dat destijds hare moeder ook beweerde het
kruisje van haar drinkgeld te hebben gekocht. En sinds haar dood
was het daar blijven hangen, aan den muur der woonkamer,
nevens de kast, op een rood- baaien lapje, als een eeuwige gedachte
aan haar die zoo vroeg was heengegaan....
-nise
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— Van uw drinkgeld? had dan ook de grootmoeder haar man
nagezegd, als nog niet kunnende gelooven.
— ja, grootmoeder.
En ze vertelde hun dat ze soms drinkgeld kreeg van de menschen die bij hare meesters kwamen eten, en ook in de winkels
waar ze, voor het huis, soms het eene of het andere ging koopen.
— En er valt nog al veel drinkgeld bij ons, volledigde ze.
-- En van den..., zoon? vroeg nog eens de grootvader, als
bleef de achterdocht steeds in zijnen kop spijkeren als eene nachtmerrie....
— Geen cent! zei ze, beslist.
De oudjes hadden dan naar den muur gekeken, waar Sieska's
met steenen omzet kruisje hing te blikkeren in de halve duisternis.
— Zie, Roze, sprak toen de oude man, — wij kunnen er niets
aan doen; maar sinds gij in de stad woont, denken wij weér zooveel aan uwe moeder.
De kleine begreep wat grootvader bedoelde, en een traan parelde
stil in hare oogen.
— Bekommer u niet om mij, zei ze.
Zij had het tweede pak van de tafel genomen en daaruit eene
flesch gehaald. En voorzichtig, bij den verren schijn van de kleine
olielamp, had zij de nieuwe lamp gevuld met petrool. Zij nam
een solferpriem van den schoorsteen, stak hem aan in den haard
en bracht hem toen aan de wick....
De lamp brandde....
Eerst wierp zij haar twijfelachtig licht in een wazigen goudcirkel,
de kleine woonkamer rond en 't was of er plotseling een blijde
stemming in het arme huisje ne@rschemerde. En naarmate Roze
opvolgenlijk en voorzichtig de wiek opdraaide, nam het licht ook
meer en meer toe. Het schitterde de oogen der oudjes bijna blind
en het kleine olielampje dat daar brandend aan den muur hing, leek
een uitpinkend nachtlichtje in gulzig binnenstroomend zonnelicht....
Sufferig zaten de grootouders de lamp aan te staren, pinkend in
den toenemenden, verblindenden laai -gloed, in stomme verbazing
om die rondtrillende weelde van zilveren klaarte. Nog nooit hadden
zij zoo iets gezien, en de groote, koperen lampen die, 's winters,
onder de vroegmis, in de kerk brandden, leken daarbij al niet
veel meer dan het ouderwetsch olielampje dat, sinds een eeuwigheid bijna, eiken avond hun hutteken verlichtte.
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De lamp brandde nu helderder dan ooit en Roze lachtte tevreden
en stil genietend van de verbazing der oudjes.
En in hun kinderlijke bewondering leek dat licht hun nu als het
binnenschemeren, op hun laten levensdag, van den nieuwen tijdgeest, die zoo verre buiten hun weten lag, — verblindend en ver
-bazendtohglfijke.
En zwijgend, in stil angst- gepeins, vroegen zij zich af, onwillekeurig, of die nieuwe, hel - lichtende lamp dáár op de tafel, ook
nog een tijdje lang hun traag wegzwijmelend leven zou verlengen,
tot aan het eerstvolgende Nieuwjaar....
De lamp schitterde meer en meer....
En toen staarden de oudjes elkaar aan, lang en ondervragend
bijna, als onder het steeds hooger opdringen van ééne en dezelfde
gedachte. En bijna tegelijkertijd blikten zij dan nog eens, als
instinctmatig, naar het kruisje aan den muur, — het kruisje hunner
lang gestorven Sieska, dat daar nu blikkerschitterde in die weelderige
rondspatting van tot nog toe ongekend licht. Het was als knikkebolde toen weêr Iangzamerhand door hun sufferige hoofd de achter
meer en meer, en aanzwellend allengskens tot een pijnlijke,-docht,
onafkeerbare vrees dat wellicht, eens of morgen, met de jonge,
levenslustige Roze zou kunnen gebeuren, wat gebeurd was met
Sieska....
En instinctmatig ook, bij dat helder - verblindende wit- opgloeien
der zilver-schitterende lamp, licht-laaiend als een laten zonnebrand
van vervlogen tijden in hun ouden dag, donkerde langzamerhand,
in hun weemoed zinderende ziel, het verre, vage voorgevoel dat
die onrust om Roze ongetwijfeld hun laatste ure zou komen beangsten, als een benauwende droom indenwelken zij zouden inslapen
om niet meer op te staan....
En door de armzalige, laaggezolderde woonkamer, waar de stilte
nu alleen gestoord werd door het grove, metalen getiktak der
groote horloge in de massieve kast, — vermanende roepstem van
ras omwentelenden tijd — zaten ze alle drie sprakeloos, starend
op de nieuwe lamp die haar wondere, wittige klaarte zilvertrillend
tot in de donkerste hoekjes rondschitterde, — peinzend stille, weemoedwekkende gepeinzen ...
GENT,

Dec. 1903

LENTE -WIEGELIEDJE
DOOR

MARIE HEIJERMANS JR.—PEERS.

Ziet ge de zee in rossen gloed,
De wolkjes warrelend in stoet,
Het zonnegoud dat op de golven danst,
De duinen-glinstering, het glazen zand?
Ziet ge, m'n kind, de lente-lucht gespreid,
De zwaluw -woeling in d'oneindigheid?
Hoort ge 't fluitgeluid, het wiek -gerucht,
Den schreeuw van meeuwen in witte vlucht,
Als ze val-duiken naar een prooi?
Dit is, m'n kind, de lente-tooi,
Dit is, m'n kind, de éérste lente-lach,
Een lach zoo schoon als in je oogen glanst....
0, hou dien kinderlach, die klare, zachte vreugd,
Want kwijnende lente is een doode jeugd.
KATWIJK AAN ZEE, Mei 1904.
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GESCHIEDENIS VAN ROMEO EN JULIA
DOOR

W. G. VAN NOUHUYS.

Eenige maanden geleden is de heer Herm. Heijermans Jr. van
letterdieverij beschuldigd. Een zeker Fransch auteur, de heer
Masson Forestier, was door anderen opmerkzaam gemaakt op het
feit dat La bonne Espérance, met zooveel succes door Antoine
vertoond, bizondere overeenkomst had met een novelle van
zijn pen.
De heer Masson Forestier vloog overeind. Wat?.... Een drama,
dat veel succes had — en waarvoor de stof hem ontstolen was!....
Men moet zich vooral een Frànsch auteur voorstellen om 's mans
ontroering ten volle te begrijpen.
Hij onderzocht de zaak. In de Revue des deux Mondes van 18 93
had hij een novelle gepubliceerd, getiteld Baraterie, en die novelle
was later herdrukt in een bundel gambe coupée, en de inhoud van
die novelle was door den Hollander arglistig (immers zonder hem,
Masson Forestier erin te kennen) gebruikt voor een drama. Een
drama, dat succes had — laten we vooral dit in het oog houden! —
meer succes dan de novelle die allang vergeten was.
De Brusselsche Soir vond het geval gewèldig merkwaardig en
knoopte er een straf- predicatie aan vast over de roofzieke Hollanders
in 't algemeen, en de heer Masson Forestier deelde den verkorten
inhoud mee van zijn vergeten novelle om aan te toonen .... ja
wat eigenlijk? Dat hij in novellevorm eens iets geschreven had over
een onzeewaardig schip, dat uitgestuurd werd en verging, waarna
de eigenaar de assurantie -penningen opstak en de weduwen der
schipbreukelingen in ellende achterbleven.
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Aan deze merkwaardige mededeeling deed hij een opmerking
over „plagiaat" voorafgaan.
,,Avant je rappellerai ce qu'on appelle p 1 a g ja t. Il y a plagiat
(selon 1'opinion des critiques de tous les pays) quand un auteur
mélange à son travail personnel quelques éléments qu'il emprunte
à un écrivain antérieur comme date." (Soir 17 Avril.)
Ik wijs even op die „opinion des critiques de tous les pays!"
Hij had heel dicht bij huis kunnen blijven, en eer hij zich op
deze wijze over plagiaat in 't algemeen uitliet kunnen denken aan
een landgenoot die Molière tegen dezelfde domme beschuldiging
verdedigde met de woorden: „Le plagiat n'est un vol que pour

la médiocrité!"
Kostelijk is de bijvoeging „antérieur comme date ". Iemand moest
eens iets ontleenen aan een werk dat na het zijne geschreven werd! .. .
Na nog den inhoud zijner novelle meegedeeld te hebben, vervolgde hij:
„Voilà tout ce qu'il y a dans ma novelle. Voilà toute sa charpente. Y-a-t-il aussi cela dans la charpente de cette Bonne Espérance,

qui a fait gagner tant d'argent à M. Heyermans? Il n'y a pas
d'autre question."
Dat geldzaakje maakt het niet fraaier voor den heer Masson
Forestier. Het doet ons ten volle zijn spijtigheid voelen en als we,
onwillekeurig daarop reageerende, zeggen: „ maar, verontwaardigde
auteur, als de zaak zoo eenvoudig is als gij voorstelt, hoe kwaamt
ge dan zoo dom niet te zorgen Heijermans voor te zijn ?: tien jaar
hebt ge den tijd gehad!" — dan voelen we tevens de nietswaardigheid van de geheele beschuldiging.
De heer Heijermans heeft betuigd dat hij de novelle van den
heer Masson Forestier niet kende. Die betuiging moet genoeg
zijn. Maar zelfs indien hij ze wèl gelezen had, indien die novelle
inderdaad hem op de gedachte gebracht had zijn drama te schrijven
— dan nog zou dat aan de oorspronkelijkheid van zijn drama als
z o o d a n i g niet de minste afbreuk doen. Laat de heer Masson
Forestier gelukkig zijn met zijn novelle en de . charpente" ervan,
laat hij aantoonen dat de inhoud en de volgorde van 't gebeurende overeenkomen — wat bewijst hij dan nog?
Niet anders dan dat hij in staat was van die stof een weinig beteekende novelle te maken en Heijermans een aangrijpend drama. 't
Verschil is niet gering, en door zijn protest bewijst de Franschman
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voldingend niet het minste aesthetisch onderscheidingsvermogen te
hebben op dit punt. Want neem aan zelfs dat zijn novelle een
meesterstukje ware van psychologische uitbeelding — dan nog zou
er tusschen de beide kunstuitingen een zoo diep liggend onderscheid
zijn, dat er van plagiaat in den zin van arglistigen diefstal geen
sprake wezen kan: het onderscheid tusschen psychologie en psychoplastiek. Met het laatste woord bedoel ik dat eigenaardig, geheel
bizonder vermogen van den dramatist om in dialoog en actie de
zielstoestanden van zijn personen, de verschillende fazen van hun
zielsbestaan, zonder de ontledende of verklarende omschrijvingen
van novellist of romandichter in beeld te brengen zóó levenzwaar,
dat ze direct als zonder Benig intermediair op ons inwerken.
Op die kleinigheid — van zooveel belang dat ze hem mijlenver
verwijderd houdt van Heijermans, dat ze zijn novelle als iets van
gansch anderen aard èn inhoud volkomen ongeschikt maakt ter
vergelijking, tenzij dan alleen voorzoover het 't uiterlijke van
't geschiedenisje betreft — op die kleinigheid heeft de Fransche
auteur maar niet gelet ! ....
Jaloersch op het succes van La bonne Espérance — jaloersch
blijkbaar vooral ook op de tantièmes! — gedraagt hij zich als
verongelijkt, laat hij zich geheel van de wijs brengen door opmerkingen van even gebrekkig aesthetisch ontwikkelde journalisten,
met hem dit éene, van alle verdere overwegingen verschoonende
feit voorbijziende:
dat Heijermans — de novelle kennende of niet-kennende, 't is me
om 't even — met het schrijven van Op hoop van zegen een kunstwerk het aanzijn gaf, hetwelk te scheppen blijkbaar geheel buiten
het vermogen lag van den heer Masson Forestier.
Toevallig was ik, juist toen ik iets van het couranten-gekibbel
hoorde, bezig aan de lectuur van Bandeljo's novellen, en toen ik
in de negende van het tweede deel aan de zoogenaamde „bron" kwam
van Shakspere's Romeo and Juliet, leek het mij een aantrekkelijke
taak, om door het vertalen van die novelle tevens een poging te
doen het misverstand te bestrijden, blijkens het bovenstaande nog
altijd aanwezig, zelfs bij hen, van wie men als literatuur-beoefenaars
beter mocht verwachten.
Den meesten Shakspere-lezers is het wel bekend hoe weinig
moeite deze zich gaf om uit te denken wat men een „plot" noemt,
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een intrige of geschiedenisje. Maar dat weten is, voorzoover het
niet zijn historie-stukken betreft, toch iets vaags 1 ).
Welnu ik geef hier Bandello's novelle, zoo getrouw mij mogelijk
was in den stijl van 't oorspronkelijke en zonder poging tot literaire
verfraaiing vertaald, en zal door kantteekeningen aantoonen, ten
gerieve van wie Shakspere's stuk in zijn bouw en details niet meer
helder voor den geest staat, dat de ,.,nouvelle" en de „charpente" —
om met Masson Forestier te spreken — er, op de wijziging aan
het slot na, geheel in is terug te vinden.
Ten volle zal hieruit blijken dat Shakspere een plagiaris was,
die als zoodanig geen scupules kende, en tevens -- dat het de
grootste domheid, een doorslaand blijk van artistieke anaesthezie
zou zijn, hierom op zijn oorspronkelijkheid te gaan beknibbelen.
Maar vooraf nog iets over Bandello's novelle.
Wij vinden ze in een bundel, in 1554 te Lucca verschenen en
herdrukt te Londen in 1740. Ze is de 9e van het IIe deel en opgedragen aan een geneesheer, Girolamo Fracastoro. Bandello verzekert ze opgeteekend te hebben naar een mondeling verhaal van
kapitein Alessandro Peregrino 2 ).

i) Zelfs betrapte ik indertijd een man als Burgersdijk op een mededeeling, dit punt
rakend, waaruit mij duidelijk bleek dat hij verzuimd had te controleeren alvorens te
schrijven. 't Betrof The taming of the Shrew, waarin Shakspere verschillende bestand
verwerkte, o. a. het blijspel I Suppositi van Ariosto. Burgersdijk schreef: „Sh.-deln
heeft uit dit blijspel slechts eenige bijzonderheden geput" terwijl mij bij de lezing van
de Suppositi bleek dat hij er héel wat uit heeft overgenomen.
2) Ziehier de vertaling der in haar soort zeer eigenaardige opdracht:
Ii Bandello aan den Zeer Edelen en Uitmuntenden Girolamo Fracastoro, Dichter en
Zeer Geleerden Arts, Heil.
„Dezen zomer ging de zeer dappere en illustre Heer Cesare Fregoso, uw zeer waarde
vriend en mijn Heer, naar de baden van Caldero, om daar het water te drinken; alwaar
hij verblijf hield ten huize van mijnheer Matteo Boldiero, een zeer beminnelijk personage,
van alleszins eerbaren en onberispelijken wandel. Gelijk gij beter weet dan ik — komen
daar uit geheel Lombardia en uit Lamagna en uit andere aangrenzende en verwijderde
streken velen samen voor de heelkracht van het water; waarvan de meest wonderbare
uitwerkingen, wanneer het geregeld gebruikt wordt, aanschouwd werden. Ik onder
anderen kan er een zeer waarachtige getuigenis van geven; daar, ik eens sterk aan
zijnde met hinderlijke lenden-pijnen, gij mij dat water drinken deedt, hier te-gedan
Verona, en later mij naar Caldero zondt om het daar in te nemen. De verlichting welke
het mij bracht was dermate als gij en ik dat wenschten; dewijl het mij zoodanig van
die smarten bevrijdde, dat ik nadien niet de minste pijn meer gevoeld heb, ik, die
eerst niet naar den grond kon bukken en eenmaal gebukt mij niet kon oprichten zonder
de hevigste smart. Signor Cesare verbleef in genoemde badplaats eenige dagen, gebruik
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Maar.... we moeten voorzichtig zijn met die oude Italiaansche
novellisten. In hun tijd nam men het gànsch niet nauw met het
auteursrecht!
Immers — wat is het geval? In 1535 had te Venetië het licht
gezien een novelle van den toen reeds sedert zes jaar overleden
Luigi da Porto, waarin onder een anderen titel dezelfde treurige
geschiedenis verhaald werd. En die novelle was opgedragen aan
„Madonna Lucina Savorgnana ", met de bijvoeging dat de schrijver
ze had hooren vertellen door „een boogschutter, wiens naam was
Peregrino, een man van omstreeks vijftig jaar ", „een druk prater ".
Nu zou 't wel zeer curieus zijn als óf Bandello's zegsman dezelfde
was — in welk geval hij stokoud en van boogschutter tot kapitein
gepromoveerd moest zijn; bf dat hij een verwant was — in
welk geval de familie Peregrino als speciaal belast zou lijken met
propageeren der droevige historie! .... Klaarblijkelijk heeft Bandello om er een oorspronkelijk en authentiek cachet aan te geven,
ook deze herkomst maar brutaalweg van Da Porto overgenomen.
Trouwens — zijn voorganger Da Porto was hem ook hierin
vóórgegaan. Want in 1476, dus wéer ruim 5o jaren vroeger verscheen te Napels een novellenbundel van Mazuccio di Salerno, en
makend van de gepaste vrijheid, welke aan hen die dat water drinken, geoorloofd is,
en zich vermakend in gezelschap van wie zich daar bevonden.
Ook van de omliggende plaatsen kwamen er velen hem bezoeken, welke allen hij
vroolijk en met een rijke overvloedige tafel eer bewees; gij weet zeer wel hoe hij verstaat te eeren wie hij meent dat het waardig is. Allen hielden zich onledig met
verschillende aangename spelen; en men verkoos voor tijdverdrijf datgene wat het meest
in den smaak viel. Toen het op zekeren dag geviel dat er gesproken werd over het
fortuinlijke en onfortuinlijke in Liefde-aangelegenheden, vertelde Kapitein Alessandro
Peregrino eene deernis wekkende geschiedenis, die te Verona was voorgevallen, ten
tijde van den Heer Bartolomeo Scala: welke door haar rampzalig slot ons bijna allen
aan 't schreien bracht.
En daar zij mij dat meelijden waardig scheen en tevens verdiende aan de nakomelingschap te worden opgedragen, om de Jongeren te vermanen dat zij leeren zich
bezadigdlijk te beheerschen en niet overhaast te werk te gaan, heb ik ze neergeschreven.
Gelijk ze dus door mij geboekstaafd is zend ik ze u ten geschenke, wetende bij onder
dat mijn gebrekkige pogingen u niet ongevallig zijn, en kennende de wel--vindg
willendheid waarmede gij ze leest. Hetwelk duidelijk bewezen wordt door uw sierlijk
en welluidend Epigram, door u vervaardigd op mijne Parche. Het ga u wel."
De Parche is een gedicht (verschenen te Agen, 1547) waarvan men wel eens ge
heeft of Bandello het schreef. Door het bovenstaande „mijne" wordt die twijfel-twijfeld
geenszins opgeheven!....
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daarin komt een verhaal voor, in hoofdzaak gelijk aan dat van Da
Porto. De geschiedenis heet daar voorgevallen in Sienna, en de
schrijver roept God tot getuige dat ze precies zoo gebeurd is.
We hoeven niet verder meer terug te gaan. Wie lust heeft kan
nog nagaan welke trekken _zij gemeen heeft met die van Pyramus
Thisbe, van Hero en Leánder, van Tristan en Isolde, — wij
weten nu genoeg om ook Bandello allerminst voor den schepper
van het verhaal aan te zien.
HET RAMPZALIG UITEINDE VAN TWEE ONGELUKKIGE GELIEVEN,

van welke de een door vergif, en de andere van verdriet
stierf, met verschillende voorvallen.
Ik geloof (mijn wakkere Heer) indien de genegenheid welke ik naar
verdienste mijne Moederstad toedraag, mij niet bedriegt, dat er weinig
Steden in het mooie Italië zijn, welke Verona kunnen overtreffen in de
schoonheid van haar ligging, zoowel door zoo edele Rivier (als de Adige
is) die haar met haar zeer klare wateren bijna in twee helften verdeelt
en haar overvloediglijk verrijkt met al de handelswaren welke Duitschland
zendt; gelijk ook door de lieflijke en vruchtbare Heuvelen, en bekoorlijke
Dalen met zonnige weiden, waartusschen zij ligt. Gezwegen van zoovele
aan frisch en helder water over-rijke Fonteinen, dienstig ten gerief van
de Stad, met haar vier zeer voorname bruggen over den Stroom, en
duizenden eerbiedwaardige oudheden, welke zij te bezichtigen aanbiedt.
Maar ik heb niet het woord genomen om den lof te zeggen van mijn
geboorte -nest, dat zich zelf prijst en achting waardig maakt; ik zal u
een deerniswekkend en hoogst ongelukkig geval vertellen, overkomen aan
twee zeer nobele Gelieven in deze stad.
Er waren vroeger, ten tijde van de Heeren de la Scala, tweeFamiliën
in Verona, door adel en rijkdom boven de andere zeer beroemd, namelijk de Montecchi en de Capelletti, welke onderling (om welke oorzaak
dan ook) in hevige en bloedige vijandschap leefden; zoodat in verschillende
gevechten, elk harer machtig zijnde, er velen sneefden, zoowel van de
Montecchi en van de Capelletti, als van de volgelingen die zich bij hen
aansloten. Hetgeen hun haat nog meer en meer aanwakkerde. Destijds
I. i. 75 -90y) was Heer van Verona Bartolomeo Scala, die zich veel moeite gaf de
twee geslachten tot vrede te brengen, maar het gelukte hem niet de
rust te herstellen: zoozeer had de haat wortel geschoten in hunne harten.
Toch wist hij dien zoover te doen verminderen, dat, zoo er al geen vrede
I) Deze cijfers duiden aan de correspondeerende plaatsen in Shakspere's Romeo and
Juliet. De nummering der verzen is volgens Furness' New Variorum Edition.
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kwam, hij de herhaalde schermutselingen deed ophouden, welke zeer
dikwijls tusschen hen voorvielen met doodslag als gevolg; zoodat wanneer
de jongeren elkaar ontmoeten, zij thans plaats maakten voor de ouderen
der tegenpartij.
Het gebeurde nu, dat op zeker jaar na Kerstmis de feesten begonnen,
waarop de Gemaskerden samenkwamen. Antonio Capelletto, als hoofd van
zijn Huis, gaf een zeer schoon feest, waarop hij de aanzienlijkste mannen
en vrouwen noodde. Hierop ontmoetten elkaar het grootste gedeelte van I• H. 35-37.
al de jongelieden der Stad, onder wie ook was Romeo Montecchi, twintig
of eenentwintig jaar oud, de welgemaaktste en hoflijkste der gansche
Veroneesche jongelingschap. Hij was gemaskerd en ging met de anderen
de woning van Capelletto binnen, de nacht gekomen zijnde. Op dat I. iv.
tijdstip was Romeo met hevigheid in liefde ontstoken voor eene Edel- I. I. 1 55 2 30
vrouwe, aan wie hij zich reeds omstreeks twee jaren had overgeleverd;
en alhoewel hij den ganschen dag hetzij ter kerke of werwaarts zij elders
ging haar volgde, had zij niettemin door geen enkelen blik nog
zich zijner gunstig betoond. Hij had haar veelmalen brieven geschreven
en boodschappen doen toekomen, maar te zeer was de strenge hardheid
der Vrouwe, dan dat zij den verliefden Jongeling een gogd gezicht gunde.
Hetwelk voor hem zoo zwaar en moeilijk te verdragen was dat hij, om
de uiterste smart welke hij er door leed, na zich ontelbare malen beklaagd te hebben besloot uit Verona te vertrekken en een of twee jaren
vandaar te blijven, om met verschillende reizen door Italië zijn toomelooze
begeerte te verslappen. Door de vurige Liefde die hij met zich omdroeg
overwonnen, schold hij zichzelven, dat hij, in zulken dwazen waan verdoold geraakt, zich daaruit niet wist los te maken. Wel eens zeide hij
tot zich zelven:
„Het mag toch niet waar zijn dat ik deze nog bemin, nu ik duidelijk
aan duizenden teekenen bemerk dat mijn dienstbaarheid haar niet aangenaam is. Waarom haar te volgen werwaarts zij gaat, als het verliefd haar
aanzien mij niets baat? 't Past mij beter niet naar de kerk te gaan of
waar zij elders zij: wellicht dat, niet haar ziende, mijn vuur, dat uit
haar oogen zijn voedsel ontvangt, van lieverlede verdooven zal."
Maar wat was het geval? Al zijn gedachten bleken ijdel; want het was
klaar dat hoe terughoudender zij zich toonde, en hoe minder hoop hij
had, des te sterker groeide in hem de liefde voor haar, en een dag dat
hij haar niet zag was hem ondragelijk. Daar hij aldoor standvastiger
en vuriger in die liefde volhardde, vreesden enkele zijner vrienden dat
hij er door wegteren zou, weshalve zij hem meermalen vriendschappelijk
waarschuwden, en hem smeekten dit ondernemen te staken. Maar even
weinig gaf hij om hun waarschuwingen en heilzame raadgevingen als de
Vrouwe rekening hield met zijn daden. Onder Romeo's vrienden was er
IV
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L IL 45-49• een, wien het al te zeer verdroot, dat hij zonder hoop op eenige beboning die Vrouwe achteraan liep, zijn jeugd en den bloei zijner jaren
verdoende, waarom hij hem eens op deze wijze toesprak:
„Romeo, het geeft mij die als een broeder je liefheb te veel verdriet
dat ik je op deze wijze, als sneeuw voor de Zon, zie verkwijnen; en
omdat je ziet dat met alles wat je doet en offert (en zonder eer of voordeel
offert) je haar er niet toe brengen kunt je lief te hebben, en dat wat
je beproeft je niet baat, integendeel haar weerspanniger maakt, — waartoe
langer vergeefs je vermoeien? Een opperste dwaasheid is het een zaak,
niet die moeilijk, maar onmogelijk is, doenbaar te willen maken. Je ziet
toch duidelijk, dat zij niet om je, noch om iets van je, geeft. Wellicht
heeft zij iemand tot Minnaar, haar zoo lief en dierbaar, dat zij hem voor
den Keizer zelven niet verlaten zou. Je bent jong, misschien de welgemaaktste in onze Stad te vinden. Je bent (laat mij je in je gezicht de
waarheid zeggen) hoffelijk, braaf, beminnelijk en (een sieraad der jonkheid) der schoone letteren kundig. Dan ben je de eenige zoon eens Vaders,
wiens groote rijkdommen aan allen welbekend zijn: en houdt hij wellicht
met zijn handen de uwe vast? of berispt hij je als je uitgeeft en spilt
naar goeddunken? Hij is je een vader, die geen moeite voor je schuwt
en die je laat handelen naar je wil. Wees dan van nu af vroolijk en
erken de dwaling, waarin je van dag tot dag leeft: Licht van je oogen
den sluier die ze verblindt en waardoor je den weg niet ziet dien je gaan
I. n. 78-96. moet. Neem het besluit je ziel op iets anders te stellen, en je als
meesteresse te kiezen een Vrouwe die het waard is. Laat een rechtmatige
toorn je beheerschen, die in het rijk der Liefde meer vermag, dan die armzalige verliefdheid. De feesten, de maskerades beginnen nu over het gansche
Land; ga er heen, en zoo je toevallig haar ziet, die je zoolang vergeefs
gediend hebt, zie haar niet aan, maar zie in den spiegel der liefde die
je haar hebt toegedragen, en ongetwijfeld zul je vergoeding vinden voor
alles wat je geleden hebt; omdat een redelijke en rechtmatige toorn
dermate in je zal ontbranden, dat hij den slecht beteugelden lust zal
intoomen en je de vrijheid teruggeven."
Met vele andere redeneeringen, die ik verzwijg, vermaande de trouwe
kameraad zijnen Romeo om de onbegonnen onderneming te laten varen.
Romeo hoorde geduldig aan al wat hij zeide, en besloot den verstandigen
raad op te volgen. Weshalve hij begon met naar de feesten te gaan, en
waar hij de onwillige Vrouwe zag, wendde hij den blik af; maar ging
rond de anderen beziende, om diegene uit te zoeken welke hem het
meest beviel, alsof hij naar een markt gegaan ware, om zich een paard
of gewaad te koopen. Het gebeurde in die dagen (gelijk verhaald is) dat
Romeo gemaskerd het feest van Capelletto bezocht; en al waren zij
weinig bevriend, toch nam niemand aanstoot. Een goede poos daar ge-

DE GESCHIEDENIS VAN ROMEO EN JULIA.

211

weest zijnde met het masker voor 't gezicht, nam Romeo het af en ging
in een hoek zitten, vanwaar hij op zijn gemak allen zien kon die in de
zaal waren, welke door vele toortsen zoo helder verlicht werd als ware
het dag geweest. Ieder keek naar Romeo, en voornamelijk de Vrouwen,
en allen verwonderden zich dat hij zoo vrijelijk in dit huis verwijlde. Echter
omdat Romeo toch, behalve zoo bizonder schoon, ook een zeer wel
Jongeling was, werd hij van allen bemind. Zelfs zijn-levndhofsc
vijanden hadden het niet zóo op hem voorzien, als wellicht 't geval zou
geweest zijn indien hij van meer leeftijd ware.
Hier was Romeo geworden tot beschouwer van de schoonheden der
Vrouwen, die het feest bezochten en deze of gene prees hij meer of
minder, naar 't hem lustte; en zonder te dansen wandelde hij aldus rond,
tot hij plotseling een hem onbekend Meisje zag van buitengewone schoonheid. Deze behaagde hem uittermate, en hij achte haar de mooiste en
bevalligste Jonkvrouw, ooit door hem aanschouwd. Het leek Romeo of
hoe meer hij haar beschouwde, hoe schooner haar schoonheden, hoe
bevalliger hare bevalligheden werden. Nu begon hij haar zeer verliefd
aan te zien, en wist niet hoe zich van haar te zien te onthouden; en
een ongewone vreugde voelend onder het bewonderend aanschouwen,
nam hij het besluit alles in 't werk te stellen om de gunst en de liefde
van deze te verwerven. En zoo werd de liefde, welke hij de andere
Vrouwe toedroeg, overwonnen door deze nieuwe, maakte plaats voor den
gloed, die nooit meer ten zij door den dood gebluscht kon worden.
Eenmaal dezen doolhof van lieflijkheden binnengetreden, miste Romeo
den moed uit te vorschen wie de Jonkvrouw zijn mocht, liet hij zijn
oogen ongestoord weiden in haar schoon; en nauwlettend toeziende op
al haar gebaren, dronk hij het zoete venijn der liefde, bij zich zelven
het wonder van elk harer ledematen en elke beweging prijzende. Hij was
nu (gelijk reeds gezegd) in een hoek gezeten, waarlangs bij het dansen
allen voorbij gingen.
Giulietta (zoo heette het Meisje dat dermate aan Romeo behaagde)
was de dochter van den Heer des huizes die het feest gaf. Ook zij kende
Romeo niet, maar hij scheen haar de liefste en mooiste Jongen toe, die
ergens te vinden ware; met haar oogen deed zij zich wonderlijk te goed,
en menig keer hem steels en zoetelijk met heimelijk bespieden beschouwende,
voelde zij een onbekend welbehagen in haar hart, dat haar ganschelijk
met vreugdig genot vervulde. De Jonkvrouw verlangde zeer sterk dat
Romeo aan den dans deelnam, opdat zij hem beter zou kunnen zien en
hooren spreken; het kon wel niet anders of evenveel bekoring moest van
zijn woorden uitgaan als zij nu genoot van den blik zijner oogen, werwaarts hij die richtte. Doch hij bleef heel alleen zitten en toonde geen
neiging tot dansen. Al zijn verlangen was het mooie Meisje aan te staren

I•

V.

39 50
-

.

212 DE GESCHIEDENIS VAN ROMEO EN

L

V.

9r.

JULIA.

en zij dacht aan niets anders meer dan aan hem gade te slaan. En zoo
naar elkaar ziende, nu en dan hun blikken elkaar ontmoetend en de
vurige stralen elkaar rakend, bemerkten zij lichtelijk dat zij elkander
vol liefde aanstaarden, omdat telkens als hun blikken elkander gemoetten,
zij beiden de lucht vulden met hun verliefde zuchten, en het scheen
dat zij van nu af geen andere begeerten kenden dan (samen sprekend)
hun pas geworden hartstocht te ontdekken. Terwijl zij nog aldoor elkander
zoo aanzagen, kwam het einde van het dansfeest, en begon men aan
den Fakkel•dans, door anderen den dans van den Hoed genaamd. Toen.
deze aan de gang was, werd Romeo door eene dame afgehaald, trad in
den danskring, deed zijn plicht, ging, nadat hij de fakkel aan een
dame had overgereikt, naar Giulietta, gelijk de regel het eischte en nam
deze bij de hand tot onuitsprekelijk genoegen van hen beiden.
Giulietta stond nu tusschen Romeo en een zekeren Marcuccio, den.
schele genaamd, een aangenaam hoofsch man, die bij allen zeer gewild
was door zijn vroolijke kwinkslagen, daar hij altijd een nieuwe anecdote
bij de hand had om het gezelschap te doen lachen, waarmee hij zeer
gaarne, zonder iemand te kwetsen, zich vermaakte. Hij had zoowel des
zomers als des winters ijzig-koude handen, kouder dan het ijs op de
bergen. En al warmde hij ze ook een tijdlang bij het vuur, desniettemin.
bleven zij gansch koud.
Giulietta, die ter linkerzij Romeo had, en ter rechter Marcuccio, en
wellicht verlangde den Beminde te hooren spreken, zeide, toen zij zich
door hem bij de hand voelde nemen, het blijde gezicht wat tot hem
wendend, met bevende stem: „Gezegend zij uw naast mij komen", en,
dus zeggende, drukte zij hem met warmte de hand.
De Jonkman, volstrekt geen domoor en slim genoeg, drukte ook innig
haar hand en antwoordde aldus: „Jonkvrouw, waarom noemt gij mijn
komst gezegend ?" en zag haar met meelij-smeekende oogen aan, zuchtend
als aan haar lippen hangend.
Lief lachend antwoordde zij toen: „Wees niet verwonderd — waarde
Jonkman — dat ik uw hier-komen zegen. Mijnheer Marcuccio heeft mij al
een poos door de koude van zijn hand geheel doen bevriezen; gij —
'k ben u er dankbaar voor — koestert mij weer met de zachte warmte
der uwe."
Waarop Romeo terstond liet volgen: „Mejonkvrouw, hoogst dierbaar
is het mij, dat ik u — op welke wijze dan ook — een dienst kan bewijzen; ik begeer niets anders ter wereld dan u te kunnen dienen, en
ik zal me van nu af gelukkig rekenen zoo gij u verwaardigt mij te bevelen als uwen geringsten Dienaar. Want ik zeg u, dat als mijn hand
u verwarmt, gij met den gloed uwer mooie oogen mij geheel doet ontbranden; ik verzeker u, dat, zonder uw bijstand in het verduren van,
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zoo veel gloed, het niet lang meer lijdt of gij ziet mij gansch tot asch
verteren."
Nauwelijks kon hij de laatste woorden nog zeggen, of de Fakkel-dans
was uit. Weshalve Giulietta, geheel in liefde ontstoken, zuchtend en hem
de hand drukkend, geen tijd had hem meer te antwoorden dan dit:
„Ach! wat kan ik u zeggen, dan alleen dat ik al meer van u dan van
mij zelve ben."
Romeo wachtte, toen allen vertrokken, om te zien werwaarts de
Jonkvrouw gaan zou. Maar lang stond hij niet zoo, of hij zag duidelijk
dat zij de dochter was van den Heer des huizes, en wist ten overvloede
zekerheid te krijgen door een welwillend man, wien hij naar vele der I. v. iii.
dames vroeg.
Dit ontstemde hem zeer, daar hij het nu een gevaarlijke en zeer be- I. V. 115-116.
zwaarlijke zaak vond om tot het gewenschte doel van deze zijne Liefde
te kunnen doorzetten. Maar de wond was open en het gif der verliefdheid
diep binnengedrongen. Van den anderen kant was Giulietta zeer ver
te weten wie de Jonkman was, wiens eigendom zij zich reeds-langed
geheel voelde. Zij riep een oude dienstmaagd, die haar voedster geweest I. V. iz6-139.
was, en ging een kamer binnen; daar zette zij zich aan het venster en,
de straat door de vele fakkels helder verlicht zijnde, begon zij haar te
vragen wie dat was in die kleedij , en wie de andere met het zwaard in
de hand, en wie nog weer die andere, en zoo vroeg zij ook wie die
knappe Jonkman was met het masker in de hand. Het goede oudje,
die ze haast allen kende, noemde den een en den ander en ook van
Romeo, dien zij best kende, noemde zij den naam. Toen zij hoorde
Montecchio bleef de Jonkvrouw half verwezen zitten, nu er aan wanhopend haren Romeo tot echtgenoot te kunnen krijgen, door de vijandige
verdeeldheid tusschen de beide Familiën; toch toonde zij met niets haar
ontevredenheid. Maar het gelukte haar niet dien nacht te slapen, zoo
verschillende gedachten woelden door haar hoofd. Nalaten haren Romeo
te beminnen kon noch wilde zij: zoo hevig was zij voor hem ontvlamd.
En met de ongeloofelijke schoonheid van den Geliefde in zich, scheen
het haar dat, naar mate zij de zaak moeilijker en gevaarlijker zag, al
ontbrak de hoop, de begeerte inwendig aanwies. Dus bestormd door twee
tegenstrijdige gedachten, waarvan de eene haar moed gaf om haar plan
door te zetten, de andere eiken weg daartoe afsneed, zeide zij herhaaldelijk tot zich zelve: „Waarheen voeren mij mijn onstuimige wenschen?
Hoe weet ik (dwaze die ik ben) dat Romeo mij lief heeft? Misschien
heeft de sluwe Jonkman die woorden gezegd om mij te bedriegen, om
van mij iets oneerbaars gedaan te krijgen en daarna zich over mij vroolijk
te maken, mij tot een Vrouw van 't gemeen te verlagen; meenende
wellicht op die wijze de vijandschap te wreken, die dagelijks verhevigt
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tusschen zijne en mijne verwanten. Maar zoo kan zijn edelmoedige ziel
niet zijn, dat zij toelaat te bedriegen wie hem bemint en aanbidt. Zijn
schoon uiterlijk kan niet (indien het gelaat de duidelijke uitdrukking der
ziel is) een zoo hard en snood hart herbergen; derhalve is 't mij een
genot te gelooven dat van zulk een beminnelijken en schoonen Jongeling
niet anders te verwachten is dan liefde, beminnelijkheid en hoofschheid.
Veronderstel nu, dat hij werkelijk (gelijk ik me diets maak) mij bemint
en mij tot wettige Vrouw begeert, moet ik dan niet redelijkerwijze bedenken, dat mijn Vader daarin nooit zal toestemmen? Maar wie weet, of
van deze verbintenis men niet hopen mocht, dat er een voortdurende
eendracht en hechte vrede tusschen deze twee Familiën uit volgde?
Meermalen heb ik toch hooren vertellen, dat door huwelijken vrede
gesticht is, niet alleen tusschen Burgers of Edellieden, maar dat veel
malen tusschen zeer groote Vorsten en Koningen, na de verbitterdste
oorlogen, een ware vrede en vriendschap tot voldoening van allen gevolgd
is. Misschien zal ik het zijn, die bij deze gelegenheid rust en vrede
breng in deze twee geslachten."
Door deze gedachte sterk, toonde zij steeds een verheugd gelaat aan
Romeo, als zij hem door de straat kon zien gaan. Wat hem tot een
groot genoegen strekte. En al had hij niet minder dan zij een voort
tweestrijd, nu hopend, dan wanhopend, niettemin ging hij-duren
zoowel des nachts als des daags voorbij het huis der beminde Jonkvrouw
onder groot gevaar: de lieve blikken die Giulietta hem toezond, hem
meer en meer ontbrandende, trokken hem in die omgeving.
De kamer van Giulietta had de vensters in een zeer nauw straatje en
recht er tegenover stond een schuur. Als Romeo door de hoofdstraat
ging, ontwaarde hij heel dikwijls, wanneer hij aan den ingang van het
steegje kwam, het Meisje aan het venster, en telkens als hij haar aanschouwde, knikte zij hem vriendelijk toe, en toonde dat zij hem meer
dan gaarne zag. 's Nachts bleef hij vaak in het steegje stilstaan, zoowel
omdat het er zeer stil was, als omdat hij daar, tegenover haar venster
staande, nu en dan zijn geliefde hoorde praten.
Het gebeurde eens, dat, hij eens daar zijnde, bf Giulietta hem hoorde,
óf om welke andere reden, zij het venster opende. Romeo trok zich in
de schuur terug, maar niet zoo snel of zij had hem herkend, daar de
IL II. 5 2-74. Maan met haar helderen glans het steegje verlichtte. Zij was alleen inde
kamer, riep hem zacht en zeide:
,,Romeo, wat doet ge op dit uur hier zoo alleen? Als men u hier
vond — wee u — wat zou er van u worden ! Gij kent toch de hevige
vijandschap tusschen de uwen en de onzen, en hoe velen er reeds gevallen zijn. Stellig zoudt gij wreedelijk vermoord worden: dus voor u
zou er jammer en voor mij weinig eere uit kunnen voortkomen."
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„Mejonkvrouw, (antwoordde Romeo), mijn liefde voor u is de oorzaak
dat ik op dit uur hier ben en ook ik twijfel geenszins of als de uwen
mij hier vonden, zouden zij pogen mij 't leven te benemen. Maar ik zou
mijn best doen zooveel weerstand te bieden als mijn zwakke krachten
mij toelieten, en zelfs als ik mij door overmacht overvallen zag, zou ik
me alle moeite geven niet alléen te sterven. En indien ik onvermijdelijk
in dit avontuur van liefde sterven moest; wat gelukkiger dood kan ik
vinden dan hier in uw nabijheid? Nooit moge het gebeuren dat ik zelfs
voor 't geringste deel uw eere besmet, want met mijn eigen bloed zal
ik moeizaam streven die hoog en glanzend te bewaren gelijk ze is. Doch
indien de liefde voor mij in u zooveel macht heeft als in mij de liefde voor
u, als mijn leven u evenzeer ter harte gaat, als uw leven mij, dan zult
gij al deze belemmeringen uit den weg ruimen en zóo handelen, dat ik
de meest tevreden man wordt die thans bestaat."
„En wat zoudt gij dan willen dat ik deed?" (zeide (Giulietta).
„Ik zou willen (hernam Romeo) dat gij mij liefhadt, gelijk ik u; en
dat gij mij in uw kamer liet komen, opdat ik met meer gemak en met
minder gevaar u zou kunnen openbaren de grootheid van mijn Liefde,
en de wreede smarten die ik aldoor voor u lijd."
Hierop zeide Giulietta, eenigszins vertoornd en verstoord:
„Romeo, gij kent uw liefde en ik ken de mijne, en ik weet dat ik
u liefheb zoozeer als men iemand kan beminnen, en wellicht meer dan
het mijn eer betaamt; maar dit zeg ik u, dat, als gij denkt genot van
mij te zullen hebben buiten den passenden band van het huwelijk, gij 11- 11 1 43grootelijks dwaalt, en het ganschelijk met mij oneens zijt. Ik weet dat
gij veel in deze buurt vertoeft en derhalve zoudt kunnen bezwijken voor
aanvechtingen van booze geesten, waardoor mijn vreugde voor altoos
weg zou zijn; maar ik zeg u dit ten slotte: als gij de mijne wilt wezen
op de zelfde wijze als ik verlang voor eeuwig de uwe te zijn, dan moet
gij mij huwen als uw wettige Vrouw. Indien dat geschied is, zal ik ijlings
komen in elke plaats welke gij verkiest: hebt gij andere verlangens, ga dan
uws weegs, en laat mij naar eigen goedvinden rustig leven."
Romeo, die niets liever wenschte, antwoordde toen hij die woorden
hoorde vroolijk, dat het juist zijn verlangen was; en dat hij haar huwen
wilde zoodra zij 't verlangde en op de wijze, die zij bevelen zou.
„Nu is het goed (hernam Giulietta). Maar opdat alles in goede orde
geschiede, zou ik willen dat ons huwelijk gesloten werd in het bijzijn
van den Eerwaarden Broeder Lorenzo da Reggio, mijn biechtvader."
Dit werd overeengekomen en besloten dat Romeo den volgenden dag
met dezen over de zaak zou gaan spreken, daar hij zeer bevriend met
hem was.
Deze Heer Broeder was van de orde der Minderbroeders, Doctor in II. JU.
.
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de Godgeleerdheid, groot Wijsgeer, bedreven in velerhande zaken, bewonderenswaardig medicijnbereider, en beoefenaar der Magische kunst. En
daar de goede Broeder de gunstige meening van het algemeen wilde
behouden, en tevens genieten van de geneugten waartoe zijn geest neigde,
legde hij er zich op toe zoo voorzichtig mogelijk te handelen. En voor
alle gebeurlijkheden zocht hij altijd den steun van een persoon van adel
en naam. Onder de vrienden, op wier gunst hij te Verona kon bogen,
behoorde de Vader van Romeo, een Edelman van veel gezag, bij ieder
hoog geacht, hetwelk de meening dat de Broeder een zeer heilig man
was, sterk bevestigde. Romeo zelf hield veel van hem, en werd ook door
den Broeder hoogelijk bemind, die den Jongeling kende als bezadigd en
moedig. Hij bezocht niet alleen het huis der Montecchi, ook met de
Capelletti was hij door vriendschap nauw verbonden, en als biechtvader
kende hij het grootste gedeelte van den adel der Stad, zoowel mannen
als Vrouwen.
II. M. 3 1 -94 Romeo nam dus, na de afspraak, van Giulietta afscheid, en ging naar
huis. Toen het dag was, begaf hij zich naar (het klooster van) San
Francesco en verhaalde den Broeder het goed gevolg van zijne liefde,
en het met Giulietta genomen besluit. Fra Lorenzo, dit gehoord hebbende,
beloofde alles te zullen doen wat Romeo wenschte, zoowel omdat hij
hem niets weigeren kon, als omdat hij overtuigd was door dit middel
in staat te zijn vrede te stichten tusschen de Capelletti en de Montecchi,
en daardoor tevens meer en meer in de gunst te komen van zijn Heer
Bartolomeo, die sterk naar den vreden tusschen die twee Geslachten
verlangde, om de tumulten in zijn Stad te doen ophouden.
De beide Gelieven wachtten op de gelegenheid om ter biecht te gaan,
ten einde het vastgestelde te kunnen uitvoeren. De eerste Zondag in de
Vasten naderde, en om veiliger te kunnen handelen besloot Giulietta
haar oude meid, die bij haar in de kamer sliep, in 't vertrouwen te
nemen. Zoodra zij de gelegenheid had, vertelde zij aan het goede oudje alles
van hare Liefde. En hoewel de oude haar zeer beknorde en haar het plan
sterk afried, toch gaf zij, toen dit niets hielp, aan 't verlangen van
Giulietta toe, die haar opdroeg een brief naar Romeo te brengen.
De Minnaar was, toen hij het geschrevene gelezen had, de blijdste
man der wereld, want zij meldde hem dat hij dien nacht om vijf uur
met haar moest komen praten aan het venster tegenover de Schuur, en
dat hij een touwladder mee zou brengen. Romeo had een zeer getrouw
Dienaar, op wien hij zich in zaken van veel belang meermalen verlaten
had, hem handig en eerlijk vindend. Na dezen het plan meegedeeld
IL iv. 171. te hebben, droeg hij hem op voor de touwladder te zorgen, en toen alles
geregeld was, ging hij met Pietro (zoo heette de dienaar) naar de plaats,
waar hij Giulietta op hem wachtend vond. Zoodra zij hem herkende,
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liet zij het touw neder dat zij gereed hield, en trok toen de daaraan
bevestigde ladder omhoog; met behulp van de oude die bij haar was,
maakte zij die stevig vast aan de venster-tralies, en wachtte dan het
opklimmen van haar Geliefde. Deze klom snel omhoog en Pietro stelde
zich verdekt op in de Schuur. Dan begon Romeo voor het venster,
welks traliewerk zoo dicht en zwaar was, dat een hand er ternauwernood
door kon, met Giulietta te praten. En na wederzijdsche begroetingen
van liefde, sprak Giulietta hem aldus toe:
„Mijn Heer, mij veel dierbaarder dan mijn oogen, ik heb uhierlaten
komen, omdat ik met mijne Moeder overeengekomen ben aanstaanden
Vrijdag ter biecht te gaan, op het uur der prediking. Deel dit Fra
Lorenzo mede, opdat hij voor alles zorge."
Romeo zeide dat de Broeder reeds geheel was ingelicht en bereid te
doen wat zij wenschten. En na nog een geruime poos over hun Liefde
gesproken te hebben, klom Romeo, toen 't hun tijd docht, weer omlaag,
en het koord losgemaakt zijnde van de ladder en deze meegenomen,
vertrok hij met Pietro.
Giulietta bleef zeer verheugd achter, terwijl ieder uur vóór zij Romeo
huwde haar duizend jaren leek. Zijnerzijds was Romeo, met zijn Dienaar II. n. 169.
redekavelende, buiten zichzelven van blijdschap.
De Vrijdag gekomen zijnde nam (gelijk bepaald was) Vrouwe Giovanna II. vi.
(de Moeder van Giulietta) haar dochter en dienaressen mede naar (het
klooster van) San Francesco, toen in de versterkte voorstad gelegen,
en, de kerk binnengetreden, deed zij vragen naar Fra Lorenzo. Deze die
van alles onderricht was en Romeo reeds in de binnenruimte van zijn
Biechtstoel opgesloten had, kwam bij de Vrouwe, welke tot hem zeide:
„Vader, ik ben tijdig gekomen om te biechten, en heb daarvoor ook
Giulietta meegebracht, omdat ik weet hoezeer uw gansche dag bezet is
door de vele biechten van uwe biechtelingen." De Broeder zeide: „dat het
in Gods naam geschiede ", en na hen gezegend te hebben, ging hij het
klooster binnen en in den Biechtstoel waar Romeo was. Van den anderen
kant was Giulietta de eerste die zich aan den Broeder voordeed. Binnen
zijnde en de deur gesloten hebbende, gaf zij aan den Broeder-getrdn
het teeken. Hij nam de schuif weg en na de gepaste groeten, zei hij
tot Giulietta: „Mijne dochter, voor zooveel ik van Romeo verneem, zijt
gij met hem overeengekomen dat gij hem tot Man wilt nemen, terwijl
hij bereid is u tot Vrouw te nemen. Zijt gij beiden thans daartoe bereid ?"
De Gelieven antwoordden beiden, dat zij anders niet verlangden. Nadat
Broeder Lorenzo hun beider verlangen gehoord, eenige woorden tot lof
van het heilige huwelijk, en het door de Kerk voorgeschreven huwelijksformulier gezegd had, gaf Romeo den ring aan zijn Giulietta, tot groote
vreugde van hen beiden. Na afgesproken te hebben dat hij dien nacht
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bij haar zou komen, gaven zij elkander een kus door de opening van
het luikje en verliet Romeo behoedzaam den biechtstoel en het Klooster
en ging vroolijk zijns weegs. De Broeder plaatste het luikje weer voor
de opening, gelijk het behoorde, zoodat niemand iets van het voorgevallene bemerken kon en hoorde toen de biecht aan van de gelukkige
Jonkvrouw, en daarna van haar Moeder en de andere Vrouwen.
IL I. 12. Toen de nacht gekomen was, ging Romeo met Pietro naar zekeren
tuin-muur, klom daar, geholpen door zijn dienaar, op, liet zich in den
tuin neder, alwaar hij zijn Vrouw vond, hem wachtend met de oude dienstmaagd. Zoodra hij Giulietta zag, liep hij met open armen naar haar toe.
Hetzelfde deed Giulietta naar hem; en de armen om zijn hals slaande,
bleef zij een wijle dermate overweldigd door te groote zaligheid dat zij
niets kon zeggen. Evenzoo was het met den verliefden Minnaar, wien
het scheen dat hij een dergelijk geluk nog nooit gesmaakt had. Dan
begonnen zij elkander te kussen, met oneindig genot en onzegbare vreugde
van weerszijden. Zich daarna terugtrekkend in een der hoeken van den
Tuin, gingen zij in liefde samen ligggen op een bank daar aanwezig,
en voltrokken het heilige Huwelijk. Daar Romeo een krachtig en zeer
verliefd jongeling was, omhelsde hij zijn mooie Echtgenoote herhaalde
malen. Nadat zij afgesproken hadden hoe elkaar weer te zien, en intusschen Broeder Lorenzo 1 ) vrede te doen bewerken tusschen de bloedverwanten, vertrok Romeo, nog eens en nog eens zijn Vrouw gezoend
hebbend, uit den tuin, vol vreugde tot zich zelven zeggend: „Is er nu
eenig man ter Wereld, gelukkiger dan ik? Wie kan zich in de Liefde
met mij meten? Wie had ooit een Jonkvrouw, zoo mooi als de mijne ?"
Giulietta prees zich zelve niet minder gelukkig en door 't lot gezegend;
het leek haar onmogelijk dat er ergens een Jonkman gevonden werd,
in schoonheid, in manieren, in hoflijkheid, in liefheid, kortom in eenig
opzicht zoo begaafd als Romeo. Met het grootst mogelijk verlangen verwachtte zij derhalve, dat de zaken zoo geschikt zouden worden dat zij
zonder bezwaar van zijn liefde kon genieten. Gelijk het nu ging, zagen
de Echtgenooten elkaar sommige dagen wel, andere niet.
Fra Lorenzo deed aldoor zijn best om vrede te stichten tusschen de
Montecchi en de Capelletti en was daarmee reeds zoo ver gevorderd,
dat hij hoopte van beide zijden op goedkeuring van het huwelijk der
Gelieven.
III. r Nu gebeurde het op het Paaschfeest, dat op den heirweg nabij de
Borsari-poort, in de richting van den Burcht, een groot getal van Capelletti eenige Montecchi ontmoetten en dezen met de wapens heftig
I. z. ioz.
aanvielen. Onder de Capelletti bevond zich een neef van Giulietta,
1)

In het oorspronkelijke staat abusievelijk: „Messer Antonio".
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Tebaldo, een Jongeling met veel persoonlijken moed, die de zijnen aanzette om kras tegen de Montecchi op te treden en zonder aanzien des
persoons. Het gevecht werd heviger, van beide partijen kwamen al meer
gewapenden toegesneld, en de strijdenden geraakten in zulk een woede,
dat zij elkander vele wonden toebrachten. En zie, toevallig kwam Romeo In• I. 51
daar, die behalve met eenige dienaren, met nog eenige jonge gezellen
door de Stad wandelde. Zijn Verwanten handgemeen ziende met de Capelletti werd hij zeer verstoord; immers hij wist welke moeite de Broeder
zich gaf voor den vrede, en dan mocht zoo iets niet voorvallen. Om dus
dit rumoer te dempen zei hij met luide stem, zóo dat velen in de straat
hem hoorden, tot zijn gezellen en dienaren: ,,Broeders, laten we er
tusschen gaan, laat ons op alle manieren trachten dien twist te doen
ophouden, hen dwingen de wapens neer te leggen." Dus begon hij de
zijnen en de anderen terug te drijven, en met zijn volgelingen achter
zich bevlijtigde hij zich zeer met gebaar en woord, om den strijd te doen
bedaren. Doch hij kon niets uitrichten, daar de woede van weerszijden
zoo was aangegroeid dat zij handgemeen wilden blij ven.
Reeds waren er van beide partijen drie of vier gevallen, toen, terwijl
Romeo vergeefs zich moeite gaf om de zijnen te doen terugtrekken,
Tebaldo zijn weg kruiste en hem een forschen stoot in de zijde toediende. Maar Romeo werd niet gewond daar hij een maliën•kuras aan
had, waardoor de degen niet dringen kon. Hij wendde zich tot Tebaldo
en sprak hem vriendschappelijk toe: „Tebaldo, je vergist je grootelijks,
als je meent dat ik hier gekomen ben om twist te zoeken met jou of je
aanhangers. Bij toeval kwam ik hierheen en heb getracht de mijnen van
hier weg te krijgen, in de hoop dat we voortaan als rustige Burgers
leven zullen. En ik raad je aan en bid je hetzelfde te doen met je
kameraden, om verder schandaal en bloedvergieten te voorkomen. Die
woorden werden door bijna alen gehoord, maar Tebaldo, 't zij dat hij
niet verstond wat Romeo zei, 't zij dat hij zich zoo hield, antwoordde:
„Verrader, dat is je dood !" en trachtte met groote woede hem het hoofd
te klieven.
Romeo, met maliën-mouwen aan, gelijk hij altijd droeg, had zijnlII.I.118 -124
mantel om den linkerarm gewonden en hield dien boven zijn hoofd;
tevens de punt van zijn degen naar zijn vijand richtend, stak hij hem
dien dwars door de hals, zoodat Tebaldo plotseling dood op den grond
neersloeg. Er ontstond nu een groot gerucht en daar de dienaars van het
gerecht naderden, vluchtte deze her-, gene derwaarts.
Romeo, bovenmate bedroefd dat hij Tebaldo gedood had, ging met de III. III.
zijnen een toevlucht zoeken in (het klooster van) San Francesco, in de
kamer van Fra Lorenzo. De brave Broeder, het ongelukkig voorval van
Jonkman Tebaldo's dood vernomen hebbende, was zeer wanhopig;
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nu geen kans meer ziende de vijandschap tusschen de twee familiën te
doen bedaren.
III.L 1 34 1 90 De Capelletti gingen gezamenlijk zich bij den Heer Bartolomeo beklagen. Van den anderen kant ging de Vader van den verborgen Romeo
met de eersten van zijn partij de toedracht der zaak meedeelen. Zoodat
de een beschuldigend, de ander zich ontschuldigend, zij voor hunnen
Heer Bartolomeo heftig met elkander twistten. Doch, — hoewel voldoende
bleek dat de Capelletti de aanvallers waren, en evenzoo door vele geloofwaardige getuigen wat Romeo eerst tot zijn gezellen, later tot Tebaldo
gezegd had, — Heer Bartolomeo, aan allen bevelend de wapens neer te
leggen, strafte Romeo met ballingschap. In het huis der Capelletti was
III, u. 70 vlg. een groote droefenis om Tebaldo's dood. Schreide Giulietta zich de oogen
rood, 't was niet alleen om den dood van haren Neef, zij weende even
bitterlijk omdat de hoop op een door allen goedgekeurd huwelijk nu
verloren ging en zij geen weg meer zag waarlangs de zaak tot een goed
m. iii. 79 vlg. einde te voeren. Door Fra Lorenzo gehoord hebbende waar Romeo
zich bevond, schreef zij hem een brief, vol van haar verdriet, en zond
dien door de oude aan den Broeder. Zij wist dat Romeo verbannen was
en uit Verona vertrekken moest, weshalve zij hem met al haar liefde
vroeg haar een middel te wijzen om met hem te vertrekken.
Romeo schreef haar dat zij niet ongerust moest zijn, dat hij mettertijd
alle bezw'aren overwinnen zou; dat hij nog niet vast besloten was waar
een veilig verblijf te zoeken, maar dat hij zoo dichtbij mogelijk blijven
zou; en dat, vóór zijn vertrek, hij nog alle moeite zou doen om haar
te spreken, waar dat het geschikste kon.
Zij verkoos voor zoo min mogelijk gevaar den Tuin, waar zij hun
huwelijk hadden voltrokken. En toen de nacht van hun samenkomst met
juistheid was vastgesteld, vertrok Romeo, geholpen door Fra Lorenzo,
gewapend uit het Klooster en, vergezeld van den zoozeer trouwen Pietro,
begaf hij zich naar zijn Vrouw. Den Tuin binnengekomen, werd hij door
Giulietta met veel tranen ontvangen. Zij bleven geruimen tijd sprakeloos,
onder de omhelzing elkaars tranen drinkend, die overvloediglijk neerdruppelden. Vervolgens elkaar beklagende dat zij zoo spoedig scheiden
moesten, wisten zij niets anders dan te schreien over het hunne Liefde
zoo ongunstig Lot, en elkaar herhaaldelijk kussende en omhelzende namen
zij het genot der liefde.
Toen het uur van het vertrek naderde, smeekte Giulietta haren Man
met de innigste gebeden dat hij haar mee zou nemen. „Mijn lieve Heer
(zeide zij) ik zal mijn lange haren afknippen en mij als Knaap kleeden,
en waarheen 't u behagen zal te gaan, overal zal ik bij u zijn en met
mijn liefde u dienen: welken dienaar zoudt ge ooit kunnen hebben,
trouwer dan ik ben? 0 (mijn lieve Man) betoon mij die genade, en laat
-
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mij één Lot met u dragen, dat al wat u overkomt, ook mijn deel zij."
Romeo sprak haar zooveel mogelijk moed in met de liefste woorden,
deed zich geweld aan om haar te troosten, haar verzekerende als van
zijn vaste meening, dat binnen kort zijn verbanning zou opgeheven
worden, daar de Vorst reeds eenige hoop gegeven had aan zijn Vader.
En wanneer hij haar mee wilde voeren, zou het niet zijn in page-kleeding,
maar als zijne Vrouw en Gebiedster, in alle eere door haars gelijken
begeleid. Hij verzekerde haar dan nog, dat de verbanning niet langer
dan een jaar zou duren, want indien hun verwanten dan nog niet langs
minnelijken weg vrede gesloten hadden, dan zou hun Heer ze wel huns
ondanks daartoe dwingen. Maar wat er ook gebeuren mocht, indien hij
zag dat het te lang duurde, dan zou hij andere maatregelen nemen, daar
't hem onmogelijk was zonder haar langen tijd te leven.
Zij spraken dan af elkander te schrijven. Vele dingen zei Romeo nog
ter vertroosting van zijne Vrouw, maar de troostelooze Giulietta deed
niets dan schreien. Eindelijk, toen de Dageraad begon te lichten ,kusten
en omhelsden de Minnenden elkander nog innig, en tusschen tranen en III. v.
zuchten zegden zij elkander Vaarwel.
Romeo keerde naar San Francesco terug en Giulietta naar haar vader.
Twee of drie dagen later, toen Romeo inmiddels beraamd had hóe te
vertrekken, reisde hij, verkleed als vreemde Koopman, uit Verona, vond
goed en vertrouwd gezelschap op afgesproken plaats en kwam veilig te
Mantua aan. Hier nam hij een woning en leefde er geëerd en in goed
gezelschap, daar zijn Vader het hem niet aan geld liet ontbreken.
Giulietta deed den ganschen dag niet anders dan zuchten en schreien,
at weinig, sliep nog minder, maakten de nachten aan de dagen gelijk.
Haar Moeder, de tranen van haar dochter bespeurende, vroeg haar meermalen naar de oorzaak van dat verdriet en of haar iets schortte; zeggende dat het nu toch tijd werd die tranen te stelpen, daar ze genoeg
om den dood van haren neef geschreid had. Giulietta zeide niet te weten
wat de rede was. Maar, zoodra zij het gezelschap kon ontvluchten, gaf
zij zich aan haar verdriet over. Tengevolge hiervan werd ze heel mager
en droef van wezen, zoodat van de eenmaal mooie Giulietta niet veel
meer bleef.
Romeo zond haar trouw brieven om haar te steunen, gaf haar telkens
weer hoop op spoedig vereenigd zijn. Hij smeekte haar dringend toch
vroolijk te zijn, zich te vermaken, niet zoo droefgeestig te blijven, alles
zoo goed mogelijk te dragen: maar 't was alles te vergeefs, zij kon
zonder Romeo voor haar verdriet geen geneesmiddel vinden.
Haar moeder zocht de oorzaak van Giulietta's verdriet in haar zucht
om ook een Man te hebben, nu eenige van hare vriendinnen gehuwd
waren. Zij sprak daar met haren echtgenoot over, zeggend: „Man, onze
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dochter leidt een zeer triestig leven, doet niet anders dan zuchten en
schreien, en (zooveel zij kan) mijdt zij den omgang met anderen. Meermalen heb ik haar de reden van haar treurigheid gevraagd, ik heb alles
gedaan om die op andere wijze te ontdekken, maar ik ben niets te weten
gekomen. Zij antwoordde me, altijd op denzelfden toon, dat zij niet
weet wat haar scheelt, en alle anderen hier in huis halen de schouders
op. Stellig kwelt haar een of andere sterke hartstocht, immers zij kwijnt
zichtbaar weg als was voor de vlam. En nadat ik allerlei dingen bedacht
had, is er me iets in den geest gekomen, waarover ik staag in twijfel
ben: of 't niet mogelijk is dat haar droefheid hieruit voortkomt, dat al
haar vriendinnen sedert het laatste Carnaval getrouwd zijn en er
niet over gesproken wordt om haar een Man te geven. Aanstaanden
Santa-Eufemia-dag wordt zij achttien I) jaar. Daarom heb ik gemeend,
Man, er met je over te moeten praten; ik vind het nu tijd dat je eens
een goede partij voor haar zoekt, en niet langer ze zonder Man laat,
want eene als zij is geen koopwaar om in 't magazijn te houden."
Antonio luisterde naar wat zijn Vrouw hem zeide, en daar 't hem niet
ongerijmd voorkwam, antwoordde hij: „Vrouw, daar je geen andere
verklaring hebt kunnen vinden voor de droefgeestigheid van onze dochter,
en het je goed voorkomt dat zij een Man krijgt, zal ik alles in het werk
stellen om voor haar een Man te vinden overeenkomstig de waardigheid
van ons huis; zie jij intusschen uit te vorschen of zij soms verliefd is
en wien zij het liefst als Man zou willen hebben."
Vrouwe Giovanna zei alles te zullen doen wat zij kon, en trachtte
opnieuw iets te weten te komen èn van haar dochter rechtstreeks, èn
van de anderen in huis, maar zij vernam niets.
I. U. 5
Terzelfder tijd deed zekere Graaf Paris de Lodrone, een welgemaakt
en rijk jonkman van vier- of vijfentwintig jaar, aanzoek bij den heer Antonio.
III. iv.
Hopende het met die partij tot een goed einde te brengen, vertelde
III.vIII—x14 hij het aan zijn Vrouw, en zij (het aanzoek zeer gewenscht en eervol
„ „I15-122 vindend) vertelde het over aan hare dochter. Maar Giulietta toonde er
zich nog buitenmate droeviger en triester door. Vrouwe Giovanna, dat
ziende, werd hier ontstemd over, daar zij de oorzaak niet raden kon. En
nadat zij veel woorden met Giulietta gewisseld had, zei zij tot haar:
„Naar al wat ik hoor, (mijne dochter) wilt gij dus geen Man hebben."
„Ik wil niet anders huwen (antwoordde zij hare Moeder) dan met iemand
dien ik liefheb, en doe mij het genoegen," voegde zij er bij, „niet meer
over een man te spreken."
i) Waarom Giulietta hier, bij Boisteau en Paynter bijna 18, bij Brooke 16 en bij
Shakspere 14 jaar is, bleef nog onverklaard. Sommigen denken aan een sch rijffout,
anderen zoeken het in de toespeling van de Min op de aardbeving, weer anderen in het
zeer jeugdige uiterlijk van den knaap, die de rol spelen moest.
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De Moeder, dit antwoord gehoord hebbende, zeide : „Wat wil je dan , als
je geen Man wilt? Een oude vrijster worden of in een Klooster gaan? Zeg
dan wat je wilt." Giulietta antwoordde haar toen dat zij noch oude vrijster
noch non wilde worden, dat ze niet wist wat ze liever wilde dan doodgaan.
De moeder bleef na deze woorden zeer verbaasd en misnoegd en wist
niet wat te zeggen of te doen. Al de anderen in het huis wisten niets
meer, dan dat Giulietta sedert den dood van haar Neef steeds zeer verdrietig was geweest, aldoor schreide, en nooit meer zich aan het venster
vertoonde. Vrouwe Giovanna bracht alles aan haar echtgenoot over. Hij
liet zijn dochter roepen, en na veel woorden, zei hij tot haar: „Mijne
Dochter, daar je thans huwbaar bent, heb ik een echtgenoot voor je III. v. t-194.
gevonden, knap van uiterlijk en rijk, Heer en Graaf van Lodrone; wees
bereid hem te nemen en naar mijn wil te handelen, daar zulke partijen
zich maar zelden voordoen." Hierop zei Giulietta, nadrukkelijker dan aan
een meisje past, vrij uit dat zij niet trouwen wilde. Haar vader werd
zeer verstoord, maakte zich driftig, was op het punt van haar te slaan.
Welnu hij dreigde haar met harde woorden en deelde haar ten slotte mee,
dat zij, of ze wilde of niet, binnen drie, vier dagen zich gereed had
te houden om met haar Moeder en andere Verwanten naar Villafranca te
gaan, omdat daar Graaf Paris zou komen om haar te ontmoeten, en dat
zij tegen dit besluit geen verzet hoefde te toonen, of hij zou haar zoo
behandelen, dat er geen ongelukkiger meisje op heel de wereld was.
Hoe Giulietta te moede was, kan ieder zich denken die ooit liefde
voelde. Zij bleef zoo verwezen, of ze door een bliksemschicht geraakt
was. Toen zij tot zich zelve kwam, liet zij alles door bemiddeling van
Fra Lorenzo aan Romeo weten. Romeo schreef haar terug dat zij goeden
moed moest houden, want dat hij in kort haar uit het huis haars Vaders
schaken en naar Mantua brengen zou.
Intusschen was zij gedwongen naar Villafranca te gaan, alwaar haar
Vader een zeer schoone Bezitting had. Zij ging er met evenveel genoegen
heen als de ter dood veroordeelden naar de galg. Daar was Graaf Paris,
die haar onder de mis in de kerk te zien kreeg: en al was zij mager,
bleek en droefgeestig, zij behaagde hem, hij ging naar Verona, waar
hij met Antonio het huwelijk beklonk. Ook Giulietta keerde naar Verona
terug, waar haar Vader haar zei dat alles betreffende haar huwelijk met
Graaf Paris in orde was, haar tevens aanmanende goedsmoeds en opgewekt te zijn. Zij bedwong zich, hield de tranen terug die haar oogen
vulden en antwoordde niets. Toen zij de zekerheid had dat het huwelijk
zou voltrokken worden half September aanstaande, en in een zoo gedwongen zaak geen uitweg ziende, overlegde zij zelve Fra Lorenzo te
gaan spreken om met hem te raadplegen op welke wijze zij zich van dit
voorgenomen huwelijk zou vrijmaken.
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Nabij was het feest van de glorieuze Hemelvaart der eeuwig gebenedijde Maagd en Moeder van onzen Verlosser. Giulietta nam deze gelegenheid te baat om haar Moeder toe te spreken: „Lieve Moeder, ik weet
niet en kan niet uitdenken, hoe die hardnekkige droefgeestigheid over
mij gekomen is, die mij zoozeer verdriet, want na den dood van Tebaldo
heb ik geen vroolijkheid meer gekend, schijnt het wel of het aldoor
erger wordt en ik niets vind wat opbeurt. Daarom heb ik gedacht op
het gebenedijde en heilige feest der Hemelvaart van onze Voorspraak
III. V.230 -3 t Maria ter biecht te gaan, om op die wijze eenigen uitweg te vinden in
al mijne kwellingen. Wat zegt gij er van, lieve Moeder? Meent gij dat
ik aan dien inval gevolg moet geven? Indien gij een anderen weg weet
aan te wijzen, zoo doe het, daar ik voor mij niet weet wat ik wil."
Vrouwe Giovanna, een goede, zeer vrome vrouw, was blij van het plan
harer dochter te hooren en maande haar aan het uit te voeren, haar die
gedachte ten zeerste aanbevelend.
Zoo ging dan een gezelschap naar San Francesco. Fra Lorenzo werd
geroepen en toen hij in den biechtstoel gekomen was, drong Giulietta
IV. i. q.}. vlg. vooruit en zeide tot hem: „Mijn Vader, niemand ter wereld weet beter
wat er tusschen mijn Man en mij is voorgevallen: ik behoef het u dus
niet te herhalen. Gij moet u ook herinneren den brief gelezen te hebben,
dien ik u zond ter lezing en dan ter doorzending aan Romeo, waarin
ik hem meldde dat mijn Vader mij als Vrouw toegezegd heeft aan
Graaf Paris di Lodrone. Romeo schreef mij terug dat hij komen en wat
hij doen zal, maar God weet wanneer. Nu staat het zoo, dat tusschen
hen besloten is om in de komende Septembermaand het huwelijk te doen
plaats hebben, en ik heb me daarnaar te voegen. En wijl de tijd nadert,
en ik geen middel zie om mij vrij te maken van dien Lodrone, die mij
een moordenaar (ladrone), een dief toelijkt van het goed van een ander, ben
ik hier gekomen om uw raad en hulp. Ik wil niet in dit warnet raken —
het zal komen en gebeuren gelijk Romeo schrijft — want ik ben zijn
Vrouw, ben het geworden door ons huwelijk, en kan van niemand zijn
dan van hem: en zelfs al kon ik, ik wil niet, omdat ik voor eeuwig
van hem wil zijn. Daarom behoef ik uw raad en hulp. Maar luister eerst
wat ik zelf bedacht heb te doen. Ik wilde wel (mijn Vader), dat gij mij
wist te helpen aan kousen en andere jongens•kleedingstukken, opdat ik,
daarmee gekleed, 't zij 's avonds laat of 's morgens vroeg zonder dat
iemand mij kende, uit Verona kon vertrekken, dan naar Mantua gaan
en een toevlucht zoeken in het huis van mijnen Romeo."
De Broeder vond dit plan niet al te best bedacht, zoodat het hem
geenszins beviel, en sprak: „Mijne dochter, uw denkbeeld kan moeilijk
uitgevoerd worden, omdat gij u aan te groot gevaar zoudt blootstellen.
Gij zijt als Meisje te weekelijk opgevoed, en zoudt, als niet gewend te
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voet te gaan, de vermoeienis der reis niet kunnen verdragen. Daarbij
weet gij den weg niet en zoudt verdwalen. Zoodra uw Vader u in huis
miste, zou hij uit elke poort der Stad, over al de wegen van het Stadsgebied, zoekers zenden, die ongetwijfeld gemakkelijk u vinden zouden.
Dan, teruggebracht in zijn huis, zou uw Vader de reden willen weten
van uw vlucht in die vermomming. Ik weet niet of Jij bestand zoudt
zijn tegen alle bedreigingen, misschien wel kastijdingen, die u treffen
zouden om u de waarheid te doen bekennen; en terwijl gij dat alles
gedaan zoudt hebben om Romeo te zien, werd u dan de hoop ontnomen
hem ooit terug te zien."
Giulietta, in de juistheid van deze woorden berustend, antwoordde
den Broeder: „Daar mijn plan (Vader) u niet goed lijkt, en ik u geloof,
geef gij me dan raad, en leer mij het net waarin ik mij — arme! —
gewikkeld voel, los te maken, opdat ik, als het mogelijk is, met de
minste bezwaren bij Romeo kom, zonder wien het mij onmogelijk is te
leven. En zoo ge mij op andere wijze niet helpen kunt, help mij ten
minste hierin, dat als ik niet van Romeo kan zijn, ik ook niet van een
ander word. Romeo heeft mij verteld dat gij zoo goed dranken kunt
bereiden uit kruiden en andere zaken, en dat gij een vocht weet te bereiden, dat in twee uren iemand zonder hem eenige pijn te doen, den
dood brengt. Geef mij daar zooveel van, dat het volstaat om mij uit de
handen te bevrijden van dien dief, als gij dan toch mij niet aan Romeo
terug kunt geven. Daar hij mij bemint (gelijk ik weet dat hij doet) zal
hij er zich eerder in kunnen vinden dat ik sterf, dan dat ik levend in
de handen van een ander kom. Voor mij en mijn gansche huis voorkomt
gij daarmee een groote schande, want, indien ik geen ander middel zie
om mij uit deze woeste zee te redden, waarop ik nu op een wrak ronddrijf, dan beloof ik u op mijn woord (en die belofte zal ik houden) dat
ik eens op een nacht met een scherp mes mijzelf te lijf zal gaan en mij IV. r. 54
de halsaderen zal doorsnijden: daar ik besloten heb eerder te sterven
dan mijn huwelijkstrouw aan Romeo te breken."
De Broeder was een zeer groot onderzoeker, die in zijn dagen vele
landen bezocht en er genoegen in gevonden had verschillende dingen te
beproeven en te weten; bovenal kende hij de kracht van kruiden en van
steenen en was een der groote medicijnbereiders van zijn tijd. Onder andere
had hij uit eenige slaapwekkende kruiden een deeg bereid, en dit daarna
tot zeer fijn poeder gestampt, dat een wonderbare kracht had. Nadat
men dit met eenig water had opgedronken, viel men na een kwartier in
slaap, en zoodanig werden de levensgeesten bedwelmd, en zóo was de
gansche uitwerking, dat zelfs de uitstekendste en meest ervaren Medicus
niet anders dan den dood kon vaststellen. In dien zachten dood hield
het den drinker dan minstens veertig uren, en zooveel uren meer, naar
i5
IV
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gelang men a neer gedronken had, of naar gelang van den toestand der
lichaamsvochten van den gebruiker. Was het poeder uitgewerkt, dan werd
de man of vrouw wakker, volmaakt als uit een langen, zachten slaap,
zonder eenig schadelijk gevolg.
Thans, nu de Broeder duidelijk den beslisten zin der troostelooze
Jonkvrouw vernomen had, kon hij, door meelijden bewogen, met groote
moeite zijn tranen terughouden, en hij zeide met deernis in zijn stem:
„Zie (mijne dochter), het past niet over sterven te spreken, want ik
verzeker u dat gij, eenmaal gestorven, niet meer van ginds terug zult
keeren, vóór den dag van het algemeene Oordeel, wanneer wij met alle
dooden te zamen zullen worden opgewekt. Ik wil dat gij u voornemen
zult te leven zoolang het Gode behaagt. Hij heeft ons het leven gegeven,
hij behoedt het voor ons, hij zal het ons ontnemen op zijn dag. Dus
moet gij die droefgeestige gedachte van u zetten. Gij zijt jong, en daarom
moet gij van 't leven genieten, en van 't bezit van uwen Romeo. Wij
zullen voor alles een middel vinden — twijfel niet. Gelijk gij weet, ben
ik in deze prachtvolle Stad algemeen geacht en in goeden naam bij allen.
Indien men wist dat ik medeplichtig ben aan uw huwelijk, zou er groote
schade en schande voor mij uit voortkomen. Maar wat zou er gebeuren
indien ik u vergif gaf? Ik heb het niet, en indien ik het wel had, zou
ik het u niet geven; zoowel omdat het de gruwlijkste schennis tegenover
God zou zijn, als ook omdat ik er aller vertrouwen mee verliezen zou.
Gij kunt wel begrijpen dat er als regel weinig zaken van belang geschieden, waarin ik met mijn waardigheid niet gemoeid ben. Nog geen
veertien dagen geleden had de Heer der Stad mijn hulp noodig in een
maatregel van zeer groot belang. Daarom (mijne dochter) zal ik gaarne
voor u en Romeo moeite doen; tot uw uitredding zal ik dermate handelen
dat gij van Romeo blijft, en niet van dien Lodrone, en 't u niet noodig
zal zijn te sterven, maar 't moet zoo geschieden dat niemand er achter
komt. U past nu juist vastberaden en moedig te zijn, u vast voor te
nemen om te doen wat ik u zeg, dat u in geen enkel opzicht eenige
schade zal berokkenen. Luister nu hoe."
Hierop legde de Broeder zeer nauwkeurig aan het Meisje de geheime
krachten van zijn poeder uit, dat hij meermalen beproefd en altijd proefIV. I. 92 vig. houdend bevonden had. „Mijne dochter (zei de Broeder) deze poeder is
zeer kostbaar en van groote waarde, omdat zij u zonder eenig nadeel
zal doen slapen zoolang als ik u gezegd heb, en terwijl gij zoo rustig
mogelijk slaapt zouden Galenus, Hippocrates, Messue, Avicenna en
gansch de schare van de meest uitstekende Medici, indien zij u zagen
en den pols voelden, eenstemmig u voor dood verklaren. En wanneer
gij het slaapmiddel geheel verteerd zult hebben, wordt gij uit dien kunst matigen slaap wakker, even frisch en mooi als gij telken morgen pleegt
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op te staan. Neem het dus in bij het aanbreken van den dag, dan slaapt
ge kort daarop weer in; op het uur van opstaan zullen ze u dan willen
wekken en er niet in slagen. Gij zult zonder polsslag en koud als ijs
•daar neerliggen. De dokters, uw ouders, in één woord allen zullen u
gestorven wanen. En zij zullen u tegen den avond laten begraven en
bijzetten in den grafkelder der Capelletti. Daar zult gij ongestoord dien
nacht en den volgenden dag blijven liggen. Den daarop volgenden nacht
zullen Romeo en ik komen om u er uit te halen, want ik zal Romeo
per ijlbode van 't gebeurde onderrichten. Dan kan hij u heimelijk naar
Mantua voeren en daar verborgen houden tot de gezegende vrede tusschen
=de zijnen en de uwen tot stand komt, dien ik mij voorstel gemakkelijk
te bewerken. Als gij dit middel niet te baat neemt, weet ik niet u op
andere wijze te helpen. Maar let wel (gelijk ik u gezegd heb), het past
u te zwijgen en deze zaak voor u te houden, anders bederft gij alles
voor u en voor mij."
Giulietta die om Romeo te vinden in een gloeienden oven gegaan zou
zijn, laat staan in een grafkelder, gaf onvoorwaardelijk geloof aan des
Broeders woorden; en zonder over iets anders te denken, stemde zij in,
zeggende: „Vader, ik zal alles doen volgens uw voorschrift en stel mij
gansch in uwe handen; wees niet bevreesd dat ik er iemand iets van
zeggen zal, het blijft stipt geheim."
De Broeder liep snel naar zijn kamer, en reikte dan de Jonkvrouw een
lepelvol poeder, dat hij in een papier gewikkeld had. Giulietta nam het
poeder, borg het in een taschje, en dankte Broeder Lorenzo zeer. Hij die
maar moeilijk gelooven kon, dat een jong meisje zoo doortastend en zoo IV.I. 119-12o
moedig zijn durfde om zich in een grafkelder tusschen dooden te laten
opsluiten, zeide tot haar: „Zeg mij (mijne dochter), zijt ge niet bang
voor uw neef Tebaldo, die zoo kort geleden gedood is en in den kelder,
waar men u brengen zal, begraven ligt, en vreeselijk stinken zal ?"
„Mijn Vader (hernam de moedige Jonkvrouw) maak u daarover niet
bezorgd; als ik meende Romeo te kunnen vinden met midden door de IV. i.77-88.
felste pijnigingen der hel te gaan, ik zou het eeuwige vuur niet duchten."
„Dan geschiede het in den naam van onzen Heere God," zeide de Broeder.
Giulietta keerde zeer verheugd bij haar Moeder terug en, naar huis IV. ir. i6 vlg.
gaande, zeide zij: „Moeder, ik kan u verzekeren dat Broeder Lorenzo
een heel heilig man is. Hij heeft me met zijn zachte woorden z66 getroost, dat hij mij bijna geheel verlost heeft van de melancholie, waaraan
ik leed. Hij heeft zoo'n vroom preekje tegen me gehouden over mijn
kwaal, als men zich maar denken kan."
Vrouwe Giovanna, die haar dochter veel vroolijker zag dan zij placht,
en aanhoorde wat zij zeide, kon de vreugde haast niet bedwingen, die
,zij voelde over het getroost zijn van haar en antwoordde haar: „Mijn
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lieve dochter, God zegene je, ik voel me zeer verheugd omdat gij weer
begint op te leven, en wij zijn veel verplicht aan onzen Biechtvader. Wij
moeten van hem houden en hem steunen met onze liefdegaven, want
zijn Klooster is arm en dagelijks wordt er voor ons gebeden. Denk
dikwijls aan hem en zend hem een lekkere schotel"
Vrouwe Giovanna meende dat Giulietta, den schijn van vroolijkheid
vertoonend, werkelijk van haar melancholie genezen was en vertelde het
haren Man; waarop beiden hoogst tevreden zich voelden en het vermoeden, dat zij op iemand verliefd was, van zich zetten. En al konden
zij voor zich nog niet uitmaken door welke oorzaak hun dochter zoo van
streek geraakt was, zij meenden dat de dood van haar Neef, of eenig
ander ongewoon voorval haar bedroefd had. Weshalve, omdat zij ook
haar nog te jong vonden, zij haar (indien zij dit met eere hadden kunnen
doen) nog wel twee of drie jaren ongehuwd zouden hebben gelaten, maar
de zaak met den graaf was al zóóver, dat zij niet meer zonder schandaal
konden ongedaan maken wat gedaan en vastgesteld was. De voor het
IV. Ill. a huwelijk bestemde dag werd vastgesteld, en Giulietta met rijke kleederen
en met juweelen rijkelijk toegerust. Zij bleef zeer welgemoed, lachte,
schertste, en het leek haar wel duizend jaar te duren vóór het uur kwam
dat zij het water met de poeder nemen kon. De nacht gekomen zijnde,
voorafgaande aan den Zondag, waarop zij in 't openbaar huwen zou,
maakte de Jonkvrouw, zonder iemand iets te doen merken, een beker
met water klaar, en zette dien, zonder dat de oude (voedster) het zag,
aan het hoofdeinde van haar bed. Niets of zoo goed als niets sliep zij
dien nacht, zooveel ging er in haar om.
IV. ui. 1 5 57. Toen het uur van den dageraad begon te naderen, waarop zij het
water met de poeder moest innemen, begon zij zich in haar verbeelding
Tebaldo voor te stellen, gelijk zij hem gezien had met de wond in den
hals en geheel bebloed. En denkende dat zij naast hem, misschien wel
boven op hem zou begraven worden, en dat in het grafmonument zooveel
lichamen van dooden, zooveel ontvleeschte beenderen waren, kreeg zij
een koude rilling over 't lichaam, en werd zij dermate door vrees bevangen,
dat heur haren overeind gingen staan en zij trilde als een blad in den.
wind. Bovendien kreeg ze een koud zweet over al haar leden, zich ver
dat zij door al die dooden in stukken gescheurd werd. Eenigen-beldn
tijd maakte die verschrikking dat zij niet wist wat te doen. Dan herkreeg
ze allengs moed en zei bij zich zelve: „Ach, wat wil ik doen! Waar wil
ik mij laten brengen? Als ik bij toeval wakker werd eer de Broeder en
Romeo kwamen, wat zou er van mij worden? Zal ik dien grooten stank
van Tebaldo's ontbindend lijk kunnen verdragen, ik die ternauwernood
in huis de geringste onwelriekendheid dulden kan? Wie weet of er geen
slangen en duizenden wormen in dien kelder zijn, waar ik zoo bang voor
-
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ben en zoo'n afschuw voor heb? En als ik nog niet den moed heb naar
ze te kijken, hoe zal ik kunnen lijden dat ze om me heen zijn en me
aanraken? Hoe dikwijls heb ik niet hooren vertellen dat er verschrikkelijke dingen 's nachts gebeurd zijn, zoo al niet in grafkelders, dan
toch in kerken en op kerkhoven ?"
In die groote vreeze zich duizenden afschuwlijke dingen voorstellende,
besloot zij bijna de poeder niet te nemen, en was op 't punt ze weg te
werpen; en bleef zij verward in verschillende gedachten van welke de
eene haar aandreef het in te nemen en andere haar duizenden gevaarvolle
mogelijkheden deden opperen. Eindelijk, na een goede poos met die
hersenschimmen te hebben doorgebracht, gedreven door de levendige en
gloeiende Liefde voor haren Romeo, die nog aangroeide in haar angsten,
dronk zij — toen Aurora reeds het hoofd gestoken had uit het balkon
Oosten — in één teug, alle hinderende gedachten ver -venstrih
moed het water met de poeder en legde zich tot rusten.-jagend,mt
Nauwelijks lag zij zoo, of zij sliep.
De oude die bij haar sliep, al had ze den ganschen nacht begrepen
dat de Jonkvrouw weinig of niets slapen kon, had niettemin niets van het
innemen van den drank bemerkt, en, opgestaan zijnde, begon zij haar
bezigheden in huis te verrichten, zooals zij gewend was. Toen voor de
Jonkvrouw het uur van opstaan daar was, keerde de oude naar de kamer
terug, zeggende toen zij binnentrad: „Op, op, 't is tijd." En de vensters IV. V. I vlg.
geopend hebbende en ziende dat Giulietta zich niet bewoog en geen
aanstalten maakte om op te staan, ging zij bij haar, en, haar schuddende,
zei ze: „Kom, kom, Slaapkopje, opstaan ! " Maar zij preekte voor doovemans ooren. Toen begon zij haar harder te schudden, zooveel zij maar
kon, en trok ze aan den neus, en prikte haar zacht, maar alle moeite
was vergeefsch, de levensgeesten waren dermate aan banden gelegd, dat
het vreeselijkste, luidruchtigste geraas ter wereld haar niet gewekt zou
hebben.
Daardoor schrikte de arme oude hevig en ziende dat zij niet meer blijk
gaf van te hooren dan een dood mensch zou gedaan hebben, hield ze
het voor zeker dat Giulietta dood was. Waarom zij bovenmate bedroefd,
en zeer bitterlijk schreiende, naar Vrouwe Giovanna liep, aan wie zij W. v. 15 vlg.
door de groote smart nauwelijks spreken kunnend, al hijgend zegde:
„Mevrouw, uw dochter is dood."
De Moeder snelde met haastigen tred en schreiende toe, en hoe droef
en door hevige smart overweldigd zij werd, toen zij haar dochter vond
gelijk gij gehoord hebt, behoeft gij niet te vragen. Zij zond haar klachten
ten hoogen hemel en zou steenen tot meelijden bewogen hebben, en
Tijgerinnen tot zachtmoedigheid, al waren ze nog zoo woest over 't verlies van haar welpen. De klagende kreten van de Moeder en van het
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oudje, door het gansche huis gehoord, waren oorzaak dat ieder toesnelde
naar de plaats van waar het gerucht kwam. De Vader ijlde er heen en
IV. V. 25 vlg. zijn dochter kouder dan ijs gevonden hebbende, zonder eenig blijk van
nog iets te voelen, stierf hij bijna van verdriet. Toen het buitenshuis
ruchtbaar werd, was allengs de heele Stad er vol van. Bloedverwanten
en vrienden kwamen en naarmate hun aantal in huis toenam, werd het
geklaag nog luider. Snel werd er gestuurd om de beroemdste Medici der
Stad, die de middelen aanwendden, door hem als meest geschikt en
heilzaam gekend, maar zij konden met hun kunst niets uitrichten; waarna
zij, wetende hoe het leven der Jonkvrouw al zoovele dagen geweest was
dat zij niets deed dan zuchten en weenen, allen samenstemden in deze
meening, dat zij inderdaad in haar overgroote smart gestikt en zoo
gestorven was.
Hierop verdubbelde zich het eindeloos geween, en doorganschVerona
treurde een iegelijk om zulk een wreeden en onverwachten dood; maar
boven allen was het de treurende Moeder die heftig huilde en klaagde
en geen vertroosting wilde. Drie maal bezwijmde zij, haar dochter omhelzend, en leek zij even dood als deze. Wat de smart tot grooter smart,
het geween tot meer geween deed stijgen. Om haar heen waren vele
Vrouwen, die allen zich moeite gaven haar zoo goed mogelijk te vertroosten. Zij had dermate aan hare smart de teugels gevierd en zich zoo
door haar laten meesleepen, dat zij, als tot wanhoop vervallen, niets
hoorde van wat men tot haar zei, niets anders deed dan schreien en
zuchten en, als een krankzinnige met loshangende haren, haar kreten
nu en dan tot den Hemel opzond.
Heer Antonio, niet minder bedroefd dan zij, hoe minder hij in tranen
aan zijn droefheid lucht gaf, des te sterker die inwendig werd. Immers
hij die teederlijk zijne dochter liefhad, gevoelde een zeer groote smart,
maar met meer zelf bedwang wist hij ze beter te temperen.
Fra Lorenzo schreef dien morgen uitvoerig aan Romeo over de afspraak
met het poeder, en de gevolgen daarvan; tevens dat hij den volgenden
nacht Giulietta uit den grafkelder verlossen en naar zijn kamer brengen
zou. Hij moest dus moeite doen om verkleed naar Verona te komen,
waar hij hem wachten zou tot middernacht na den volgenden dag, en
dat hij dan doen zou wat hun het beste toeleek. Toen de brief geschreven
en gezegeld was, gaf hij hem aan een vertrouwden Broeder, en droeg
hem nadrukkelijk op dien zelfden dag naar Mantua te gaan om Romeo
Montecchio te bezoeken, en aan hem en niemand anders, wie hij ook
zijn mocht, den brief te geven.
De Broeder vertrok, kwam zeer tijdig te Mantua aan en steeg af voor
het Klooster van San Francesco. Zijn paard bezorgd hebbend, hoorde
V. n. 5 vlg. hij, — terwijl hij den Overste zocht om hem iemand mee te geven die
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met hem in de stad zijn boodschap kon doen, — dat juist een der
Broeders van dit Klooster gestorven was. Omdat er eenig vermoeden
was van pest, werd gezegde Broeder door den Gezondheidsraad geacht
zonder twijfel aan pestilentie bezweken te zijn, te meer wijl er bij hem
een gezwel in de liezen gevonden werd, veel grooter dan een ei, wat
een zeer gewis en duidelijk blijk van de pestziekte was. En zie, juist op
het oogenblik dat de Veroneesche Broeder vroeg hem iemand mee te
geven, kwamen de Dienaars van den Gezondheidsraad, die den Overste
onder ernstige straf bedreiging bevalen namens den Heer der Stad, dat
hij, indien hem iets aan de gunst van den Vorst gelegen was, niemand
het Klooster zou laten uitgaan.
De uit Verona gekomen Broeder wilde in 't midden brengen dat hij
juist op 't oogenblik afgestegen, en nog met niemand in aanraking geweest was; maar vergeefs gaf hij zich moeite: zijns ondanks moest hij
met de andere Broeders in het Klooster blijven. Waardoor hij dien nood
niet aan Romeo gaf, noch hem iets mondeling deed weten.-lotigenbrf
Hetwelk de oorzaak werd van velerlei rampspoed, gelijk gij nu achtereenvolgens vernemen zult.
Ter zelfder tijd werden te Verona toebereidselen gemaakt voor de
plechtige bijzetting van de Jonkvrouw die men gestorven waande: er was
besloten dat het dien zelfden dag in den laten avond geschieden zou.
Pietro, Romeo's dienaar, was, toen hij hoorde van Giulietta's dood, geheel van streek en besloot naar Mantua te gaan, maar eerst het uur van
de begrafenis der Jonkvrouw af te wachten, om haar naar het graf te
zien dragen, ten einde aan zijn meester te kunnen vertellen dat hij haar
dood gezien had. Indien hij Verona kon verlaten, overlegde hij dien
nacht te rijden om bij het poort-openen Mantua binnen te gaan.
Laat op den avond werd dan tot algemeene droefenis van heel Verona
de lijkbaar met Giulietta, omstuwd door alle Geestelijke en Broeders der
Stad, naar San Francesco gevoerd. Pietro was zoo ontroerd en door
medelijden met zijn Meester, van wien hij wist dat hij eeniglijk de Jonkvrouw beminde, zoo buiten zich zelf, dat hij er niet aan dacht Era
Lorenzo te bezoeken en met hem te spreken, gelijk hij anders placht.
Indien hij naar den Broeder gegaan ware, hadde hij gehoord het gebeurde
met het poeder, en met dit te vertellen aan Romeo, was het onheil niet
gevolgd dat nu volgde.
Zoodra hij Giulietta op de lijkbaar gezien en duidelijk herkend had,
steeg hij te paard en reed in flinken draf naar Villafranca, waar hij een
poos toefde om zijn paard te voederen en wat te slapen. Meer dan twee
uren voor den dageraad opgestaan zijnde, kwam hij bij zonsopgang in
Mantua en ging naar 't huis van zijn Meester. Maar laten wij naar
Verona terugkeeren.
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Nadat de Jonkvrouw in de Kerk gedragen was, en als naar gewoonte
bij dergelijke begrafenissen, de plechtige lijkzangen gezongen waren,
werd zij omstreeks halfeen des nachts in den grafkelder geplaatst. De
tombe was van marmer, zeer ruim, buiten de Kerk op het Kerkhof; aan
één zijde was zij gebouwd tegen een muur die drie of vier steenen uit
een ander kerkhof, waarin, wanneer een lijk in den-bouwingehadp
kelder geplaatst werd, men de beenderen wierp van wie er eerst begraven
waren; ze had zeer hoog boven den grond eenige luchtgaten.
Zoodra de tombe geopend was, liet Fra Lorenzo snel het lijk van
Tebaldo ter zijde leggen; hetwelk, omdat hij zeer mager geweest was,
en voor zijn dood veel bloed verloren had, weinig ontbonden was en niet
sterk stonk. Nadat hij het graf had laten reinigen, hebbende hij de zorg
van de begrafenis der Jonkvrouw, deed hij haar daarin, zoo voorzichtig
het kon, uitstrekken, met een kussen onder 't hoofd: waarop de kelder
weer gesloten werd.
Toen Pietro bij Romeo in huis kwam vond hij dien nog te bed, en
voor hem staande kon hij, door tranen en snikken, geen woord uitbrengen.
Romeo, hierover grootelijks verbaasd, en meenende niet dat dit, maar
V. r, r: vlg, een ander onheil gebeurd was, sprak hem aldus toe: „Wat is er, Pietro?
Wat nieuws breng je me uit Verona? Hoe maakt het mijn Vader, en de
rest van de familie? Spreek op, hou me niet in onzekerheid, wat mag
het zijn dat je zoo bedroefd maakt? Vooruit — haast je wat."
Pietro, zijn verdriet eindelijk geweld aandoende, vertelde hem met
zwakke stem en hakkelende woorden den dood van Giulietta; en dat hij
haar had zien begraven en dat zij, volgens het gerucht, van verdriet
gestorven was. Bij dit zoo droevig en wreed bericht, bleef Romeo een
poos als buiten zich zelven: dan sprong hij als een verdwaasde uit zijn
bed, zeggend: „Ach Romeo, verrader, valschaard, trouwelooze, en ondankbaarste van alle ondankbaren! Niet de Smart heeft je Vrouw gedood,
want men sterft niet van droefenis, maar, wreedaard, zelf ben je haar
beul, haar moordenaar geweest. Jij hebt haar gedood. Zij heeft je nog
wel geschreven, dat ze liever wilde sterven, dan met een ander trouwen,
en dat je alles zou aanwenden om haar uit haar Vaders huis te bevrijden.
En jij, ondankbare, jij luiaard, jij lauw verliefde, jij hondsvot schreeft
haar terug dat je wel komen zou, dat je 't doen zou, dat ze goedsmoeds
zou blijven, en van dag tot dag heb je 't uitgesteld, kon je maar niet
besluiten om te doen wat zij wilde. Tot nu toe heb je niets gedaan, en
Giulietta is gestorven! Giulietta is gestorven en jij lééft? 0, verrader,
hoe dikwijls heb je haar geschreven en gezegd, dat je zonder haar niet
zou kunnen leven! En toch leef je nog. Waar denk je dat zij is? Hier
binnen dwaalt ze om je heen, verwachtend dat je haar volgen zult, en
zeggend bij zichzelve: „Zie die leugenachtige, die valsche Minnaar, die
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ontrouwe Man, die blijft leven nadat hij gehoord heeft van mijn dood."
Vergeef me, vergeef me, innig dierbare Vrouw, want ik belijd mijn zoo
groote schuld. Maar al is de smart die ik lijde bovenmate pijnlijk, zij
volstaat niet om mij het leven te benemen, zelf zal ik doen wat de smart
doen moest. Wil zij me niet dooden, zoo geef ik me zelf den dood."
Dit zeggende greep hij naar het zwaard dat aan 't hoofdeinde van zijn
bed stond, trok het snel uit de scheede en bracht het naar zijn borst,
met de punt op de plaats van zijn hart. Maar zijn goede dienaar Pietro
was zoo vlug, dat hij zich niet kon verwonden, en rukte hem op eens
het wapen uit de hand. Dan sprak hij tot hem de woorden die in een
dergelijk geval elk trouw dienaar tot zijn heer moest zeggen; en met
voegzaamheid hem berispende voor zooveel uitzinnigheid, vertroostte hij
hem zoo goed hij konde; hem aansporende te blijven leven, omdat er
met geen menschelijke hulp aan den dood van Giulietta iets meer te
doen was.
Romeo was door liet onverwachte wreede onheilsnieuws dermate innerlijk verdoofd en uiterlijk als tot marmer versteend, dat geen tranen zijn
oogen konden verlaten; en wie hem in 't gelaat gezien had, zou gezegd
hebben dat hij meer op een standbeeld dan op een mensch geleek. Maar
het duurde niet lang of de tranen begonnen te vloeien in zulken overvloed, dat hij op een Bron geleek, die met opstuwende ader water ver
woorden die hij schreiende en zuchtende sprak zouden tot-got;de
meelijden bewogen hebben de meest versteende harten, die ooit bij
Barbaren gevonden werden. Naarmate zijn innerlijke smart zich begon
te verluchten, begon ook Romeo, verschillende dingen overwegende,
zich te laten overwinnen door zijn heftigsten hartstocht, en plaats te geven
aan slechte en wanhopige gedachten; en hij besloot op geenerlei wijze
langer meer te willen leven, nu zijn lieve Giulietta gestorven was. Doch
van dit booze opzet gaf hij geen enkel blijk, zei hij geen woord; hij
verborg zijn toeleg opdat hij niet een ander maal door zijn dienaar of
door wie het ook zijn moge verhinderd werd tot uitvoering te brengen
wat hem in den zin gekomen was.
Hij beval derhalve aan Pietro, die alleen met hem in de kamer was,
aan niemand iets van den dood zijner Vrouw te zeggen en nog minder
te zeggen van de dwaling, waarin hij bijna gevallen was, met zich zelven
te willen dooden. Daarop heette hij hem twee versche paarden in gereed
te brengen, omdat hij wilde dat zij naar Verona zouden gaan. „Ik-heid
wil (zeide hij) dat gij dadelijk vertrekt, zonder iemand iets te zeggen,
en als gij te Verona zijt, zonder mijn Vader van mijn aanstaande komst
te verwittigen, de werktuigen opspoort, die gebruikt worden om den
kelder te openen, waarin mijne Vrouw begraven is, en stutten om den
steen te schoren; want ik zal van-avond laat te Verona komen en terstond
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naar het huisje gaan dat gij bewoont achter onzen tuin, en tusschen drie
en vier zullen wij ons naar het kerkhof begeven opdat ik mijn ongelukkige Vrouw nog eens zie gelijk zij daar ligt. In den vroegen ochtend
vertrek ik dan ongezien uit Verona en gij zult wat later volgen en samen
keeren wij weer naar hier."
Terstond daarop zond hij Pietro terug. Toen deze vertrokken was,
schreef Romeo een brief aan zijn Vader en vroeg hem vergiffenis, dat
hij zonder toestemming getrouwd was, vertelde hem alles van zijne Liefde
en het daarop gevolgde huwelijk. Hij vroeg hem met veel innigheid om
bij het graf van Giulietta, daar zij zijn Schoondochter was, een plechtige
Dooden-mis te doen lezen en dit voor alle tijden uit zijn inkomsten te
doen plaats hebben. Want Romeo had eenige bezittingen, welke hem
door een Tante bij testament waren nagelaten. Hij zorgde ook voor
Pietro op een wijze, dat deze, van niemand afhankelijk, goed kon blijven
leven. En deze beide beschikkingen beval hij zijn Vader met den grootsten
aandrang aan, verzekerende dat dit zijn laatste wil was. En daar bedoelde
Tante weinige dagen tevoren overleden was, verzocht hij zijn Vader de
eerste opbrengsten van hare bezittingen alle aan de armen te geven ter
liefde Gods.
De brief geschreven en gezegeld zijnde, stak hij dien bij zich. Dan
nam hij een fleschje gevuld met een vergiftig vocht, kleedde zich als een
Duitscher en steeg te paard; zijn bedienden die in het huis bleven te
kennen gevende dat hij den volgenden dag vroeg zou terugkeeren en
geenerlei geleide verlangde. Met spoed reizende kwam hij op het Vesperuur te Verona en vervolgde zijn weg naar Pietro, dien hij thuis vond
waar hij alles, wat hem bevolen was, in gereedheid had gebracht. Vandaar vertrokken zij omstreeks vier uur, met alle werktuigen die zij meenden
noodig te zullen hebben naar de Citadel, en zonder eenige hindernis
kwamen zij op de begraafplaats der Kerk van San Francesco. Den grafkelder gevonden hebbende, waar Giulietta lag, openden zij dien behendig
met hunne gereedschappen, en schoorden de dek-zerk met stevige stutten.
Pietro had op last van Romeo een kleine lantaren meegenomen, — een
dievelantaarn — die, onbedekt, hun zeer te stade kwam bij het openen
van het graf en 't schoren van de zerk.
Romeo ging in den kelder en zag zijn zoozeer lieve Vrouw, in waar
schijn des doods. Terstond viel hij gansch bezwijmd naast Giulietta,-achtigen
meer dood dan zij; een poos bleef hij buiten zichzelven, zoo door smart
overweldigd dat hij het sterven nabij was. Dan tot bewustheid teruggekeerd
omhelsde hij de zoozeer lieve Vrouw, en herhaaldelijk haar kussende,
baadde hij het witte gezicht in zijn heete tranen en kon door 't onophoudelijk schreien geen woord uitbrengen. Hij weende zeer, en sprak dan
vele woorden, die tot deernis bewogen zouden hebben de meest verstaalde
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gemoederen ter wereld. Eindelijk, bij zich zelven besloten hebbend niet
langer te willen leven, nam hij het fleschje dat hij meegebracht had,
bracht het vergiftige vocht aan zijn mond, en spoelde het met één teug
door zijn keel. Toen dit volbracht was, riep hij Pietro, die op het kerkhof gebleven was, en beval hem op de tombe te klimmen. Toen hij dit
gedaan had en over den rand van het monument leunde, sprak Romeo
hem aldus toe: „Zie hier (o Pietro) mijne Vrouw; je weet ten deele hoe
ik haar liefhad en heb. Ik weet dat het mij even mogelijk is zonder haar
te leven, als een lichaam leven kan zonder ziel. En daarom heb ik meegebracht slangengif, waarvan gij weet dat het in minder dan een uur een
mensch doodt, en ik heb het vrijwillig en met vreugde gedronken, om
hier dood te blijven naast haar die ik levend zó6 heb bemind, opdat,
indien het mij als levende niet vergund was bij haar te blijven, ik ten
minste als doode bij haar begraven blijf. Hier is het fleschje, waarin het
gif was, dat (herinner je) te Mantua ons die Spoletino gaf, die levende V. I.59-60
Adders en andere slangen bezat. Dat God in zijn ontferming en oneindige
goedheid mij vergeve; daar ik niet mij zelven gemoord heb om hem te
beleedigen, maar om niet in het leven te blijven zonder mijne lieve
Gemalin. En als je nu mijne oogen week van tranen ziet, denk niet dat
ik schrei om mij zelven, om mijn zoo jong sterven; mijn tranen komen
voort uit de smart, die ik zoo sterk voel om den dood van haar, een
rustig en blijmoedig leven zoo waard. Dezen mijnen brief moet ge aan
mijn Vader geven, wien ik geschreven heb al wat ik wensch dat na mijn V.111. 23-24.
dood geschiede, zoowel ten opzichte van dit graf, als van mijn Dienaren
in Mantua. Ik heb gezorgd dat gij, die mij altijd zoo trouw gediend
hebt, niet meer noodig zult hebben iemand anders te dienen. Ik ben er
zeker van dat mijn Vader volledig zal uitvoeren wat ik hem schreef. Ga
nu heen, ik voel den dood nabij; omdat ik bemerk dat het gif van het
doodende vocht, al mijn leden doordringende, mij verlamt. Sluit dus het
gewelf, en laat mij hier bij mijne Vrouw sterven."
Pietro was door dit spreken zoo bedroefd, dat het hem was of in zijn
borst het hart hem scheurde door de oneindige smart die hij voelde. Nog
zeer vele woorden zei hij tot zijn Meester, maar alles te vergeefs, daar
niets meer tegen het gif baten kon, dat in alle deelen van het vergiftigde
lichaam was doorgedrongen.
Romeo, Giulietta omarmd houdend, en voortdurend haar kussend,
wachtte den nabijen en onvermijdelijken dood af, aldoor Pietro bevelende
dat deze het gewelf sluiten moest.
Giulietta, in wie de kracht van de genomen poeder had uitgewerkt,
ontwaakte te zelfder tijd, en daar zij zich voelde kussen, twijfelde zij
of de Broeder, gekomen om haar te bevrijden of haar naar zijn kamer
te voeren, haar in de armen hield en haar zoende uit vleeschelijke beh
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geerte. Zij zeide: „Ach, Vader Fra Lorenzo, is dit volgens het ver
dat Romeo in u stelde? ga heen!" en bij haar poging om zich-trouwen
uit zijn armen los te rukken, opende zij de oogen, en zag zij zich in de
armen van Romeo, die zij wel herkende, al was hij gekleed als een
Duitscher.
Zij zeide: „ Ach, ben jij hier, mijn leven? Waar is Fra Lorenzo?
Waarom bevrijd je mij niet uit dit graf? Laten we heen gaan in Gods naam."
Romeo, toen hij Giulietta de oogen zag openen en haar hoorde praten,
en duidelijk gewaar werd dat zij niet dood was, maar levend, was plotseling op de ongelooflijkste wijze verheugd en droevig tegelijk; schreiende
zijne zoozeer lieve Vrouw aan de borst drukkend, zeide hij: „Ach, leven
van mijn leven, en ziel van mijn lichaam, wie ter wereld kende ooit de
vreugde, die ik nu voel! nu ik, stellig meenend dat je dood was, je
levend en gezond in mijn armen sluit. Maar van wien was de smart ooit
aan de mijne gelijk, en is er gruwelijker pijn dan ik lijd! nu ik voel gekomen
te zijn aan het einde van mijn rampspoedsdagen en het leven te moeten
missen, op 't oogenblik dat ik mij meer dan ooit verheugen moest te
leven? Als ik nog een halfuur leef, is dat al de tijd die mij blijft. Waar
was ooit tegelijk de opperste vreugde en de diepste smart, zooals ik ze
nu duidelijk in mij zelf voel? Ik ben zeer verheugd, en veel meer dan
ik zeggen kan vervuld met blijdschap en teederheid dat ik u (mijn
zoete Gemalin) onverwachts levend vind, waar ik u dood waande, en
zoo bitter heb beschreid. En werkelijk (mijn aanminnige Vrouw) hierover
moet ik mij redelijkerwijze met je verheugen: maar ondragelijke smart
en droefheid zonder weerga lijd ik bij 't bedenken dat mij weldra niet
meer vergund zal zijn je te zien, te hooren en bij je te blijven, van je
lief gezelschap, waarnaar ik zoo verlangd heb, te genieten. Wel is waar
gaat de vreugde je levend weer te zien ver boven de smart die mij kwelt,
daar het uur van scheiden nadert, en ik bid onzen Heere God dat hij de
jaren die hij van mijn ongelukkige jonkheid wegneemt, aan uw jaren
toevoege, en je vergunne lang te leven in gelukkiger lot dan het mijne.
Ik voel nu dat mijn leven gaat eindigen."
Giulietta, die zich al wat opgericht had, hoorende wat Romeo zeide,
antwoordde hem: „Wat zijn dit voor woorden (mijn Heer) die gij nu tot
mij spreekt? Is dat de troost die ge mij geven wilt en zijt ge van Mantua
gekomen om me zulk nieuws te brengen: Wat voelt ge dan?"
De rampzalige Romeo vertelde haar dan van het vergif dat hij had
ingenomen.
„Ach, ach (riep Giulietta) wat hoor ik? Wat zegt ge mij? Mij arme!
moet ik begrijpen dat Fra Lorenzo je niet de afspraak geschreven heeft,
die wij samen hadden gemaakt? Hij beloofde mij toch je alles te zullen
schrijven !"
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Dan vertelde de Jonkvrouw, vol van bitter verdriet, weenende en
zuchtende en krijtende en van vertwijfeling haast buiten zich zelve gerakend, nauwkeurig alles wat zij met den Broeder had overlegd, opdat
zij niet gedwongen zou worden den Man te huwen, dien haar Vader
haar geven wilde.
Romeo, dat hoorende, voelde zijn kommer nog veel grooter worden.
En terwijl Giulietta zich woest over hun ongeluk beklaagde, en den
Hemel, de sterren en al de elementen wreedaardig schold, zag Romeo
het lichaam van den dooden Tebaldo, dien hij eenige Maanden te voren
in een twist (zooals gij gehoord hebt) doodgestoken had, en hem herkend
hebbende, wendde hij zich tot hem, zeggende : „Tebaldo (waar gij nu V. m. 97 vlg
ook wezen moogt) gij moet weten dat ik niet zocht u te beleedigen,
integendeel mij met de schermutseling bemoeide om vrede te stichten;
waarom ik u aanmaande dat gij de uwen deedt terugtrekken, gelijk ik
de mijnen de wapens zou hebben doen neerleggen: maar gij, vol van
toorn en van den ouden wrok, bekommerdet u niet om mijne woorden,
en met wrevelig gemoed hebt gij mij aangevallen en tot wreedheid genoopt. Door u gedwongen heb ik mijn geduld verloren, wilde geen duimbreed terug wijken, en bij mijn zelfverdediging wilde uw boos noodlot
dat ik u doodde. Nu vraag ik u vergiffenis voor de schending die ik aan
u beging, en des te eerder, omdat ik reeds uw bloedverwant geworden
was door uwe Nicht, die ik als Vrouw gehuwd had. Als gij naar wraak
verlangt, zie, gij hebt uw wensch. En welke grootere wraak kondt gij
wenschen, dan te weten, dat hij die u doodde, zich zelven in uw tegenwoordigheid vergiftigd heeft, en bij u vrijwillig sterft, aan uw zijde
begraven blijft. Zoo wij in het leven strijd voerden, — in den dood
zullen wij vreedzaam in een zelfde Graf verblijven."
Pietro stond bij die klagelijke redeneeringen van den Man, en bij het
geween van de Vrouw, als een standbeeld van marmer, niet wetend of
het waar was wat hij zag en hoorde, dan wel of hij droomde, en hij
was zoo onthutst dat hij niet wist wat te zeggen of te doen.
De arme Giulietta, droevig meer dan ooit eenige andere Vrouw, nadat
zij lang geweeklaagd had, zeide tot Romeo: „Daar het God niet behaagd
heeft ons samen te laten leven, behage het hem ten minste, dat ik hier
bij u begraven blijve, en wees verzekerd dat (wat er ook gebeuren moge)
ik hier niet zonder u vandaan zal gaan."
Romeo, haar opnieuw in zijn armen nemend, begon haar met vleiende
woorden te bidden, dat zij zich troosten zou en bereid zij verder te leven,
omdat hij niet getroost zou kunnen heengaan, indien hij niet wist dat zij
bleef leven. Hierover sprak hij veel tot haar. Hij voelde zich allengs ver
zijn gezicht grootendeels verduisterd, en de andere-minder, swa
lichaamskrachten verzwakten z66 , dat hij zich niet meer overeind kon
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houden. Toen liet hij zich vallen en met groote deernis de treurende
Vrouw in 't gelaat ziende, zeide hij: „Helaas, (mijn leven), ik sterf."
Fra Lorenzo (om welke reden dan ook) had Giulietta niet naar zijn
kamer willen vervoeren den nacht, dat zij begraven was. Den volgenden
nacht dan, ziende dat Romeo niet verscheen, ging hij, een vertrouwden
V.ru.198 -200 Broeder meenemend, met gereedschappen om het gewelf te openen, en
kwam juist toen Romeo neerviel. En den grafkelder geopend ziende en
Pietro herkend hebbende, zeide hij: „Gegroet, waar is Romeo?"
Giulietta, die zijn stem hoorde en den Broeder herkende, lichtte het
hoofd op, zeggende: „God moge 't u vergeven. Hebt gij den brief wel
aan Romeo gezonden?"
„Ik zond dien (antwoordde de Broeder) en Broeder Anselmo, dien gij
toch kent, nam hem mede. Waarom vraagt ge mij dit ?"
Bitter schreiende zeide Giulietta: „Klim op (de tombe) en ge zult
het zien."
De Broeder klom op, zag Romeo liggen, die maar weinig leven meer
had, en zeide: „Romeo, mijn zoon, wat scheelt u?"
Romeo, de kwijnende oogen openend, herkende hem en zeide zacht,
dat hij hem Giulietta aanbeval, en dat hem raad noch daad meer baten
kon; dat hij berouw had over zijn zonden en er God en hem vergeving
voor vroeg. Met groote moeite kon de ongelukkige Minnaar die laatste
woorden uitbrengen, zich zacht op de borst slaande. Toen, alle kracht
verliezende, sloot hij de oogen en stierf.
Hoe smartelijk, haast onverdragelijk dit was voor de troostelooze
Vrouw, heb ik den moed niet u te willen aantoonen: maar wie waarachtig bemint denke het zich, verbeelde zich bij zulk een vreeselijk
schouwspel. Geheel moedeloos gaf zij zich over aan hare droefheid en
beweende hem zeer, en herhaaldelijk den beminden naam vergeefs roepend,
liet zij zich kommervol als dood over het lijk van haren Man vallen, en
bleef geruimen tijd bezwijmd liggen.
De Broeder en Pietro, uiterst aangedaan, gaven zich zooveel moeite
dat zij bijkwam. Toen zij bijgekomen was, wrong zij de handen ineen
en losbarstend schreide zij zooveel tranen als ooit een vrouw vergoot;
al kussende het doode lichaam zeide zij: „Ach, liefste woning van al
mijn gedachten, van zooveel geluk als ik ooit genoten heb, mijn dierbare
en eenige Heer, hoe zijt ge mij van zoetheid tot bitterheid geworden. In
den bloei van uw schoone en bevallige jeugd hebt gij uw loopbaan voleindigd, het leven niet achtend, dat zoovelen zoozeer waardeerden. Gij
hebt willen sterven als anderen het leven meest liefhebben, en gij zijt
aan dat doel gekomen, waar allen, vroeg of laat, komen moeten. Gij
(mijn Heer) zijt komen sterven in den schoot van haar, die gij boven
alles liefhadt, en door wie gij eeniglijk bemind wordt; waar gij meendet
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dat zij dood en begraven was, zijt gij vrijwillig gekomen om u te begraven.
Nooit hebt gij kunnen denken dat ik u zoo bitter beweenen zou. Gij
zoudt niet besloten hebben naar de andere wereld te gaan tenzij om mij
daar terug te vinden. Ik ben er zeker van dat gij, mij daar niet vindende,
hier terug zijt gekeerd om te zien of ik u volge. Ik voel immers dat uw
geest hier ommewaart en zich al verwondert, zelfs zich bedroeft, dat ik
zoolang talm. Mijn Heer, ik zie, ik hoor, ik herken u, en ik weet dat
gij op niets anders wacht dan op mijn komst. Vrees niet (mijn Heer),
meen niet dat ik zonder u hier wil blijven; ik ben mij bewust dat zonder
u het leven mij moeilijker en veel kommervoller zou zijn, dan welke
dood ook dien een mensch zich kan verbeelden; dat zonder u ik niet
zou leven, en als anderen meenden dat ik leefde, zou dat leven een
voortdurend en pijnigend sterven zijn. Zoodat (mijn lieve Heer) gij zeker
kunt wezen dat ik gauw komen zal om voor eeuwig bij u te zijn. En in
welk geleide zou ik uit dit droeve en moeilijke leven gaan, mij liever
en vertrouwder, dan (ik vind) met u na te komen, uw spoor te volgen?
Wees overtuigd dat ik me aan geen ander toevertrouw."
De Broeder en Pietro die bij haar waren, schreiden, overweldigd van
innig medelijden, en trachtten zoo goed zij konden haar te troosten,
maar alles te vergeefs. Fra Lorenzo zeide tot haar: „Mijne dochter, het
is niet mogelijk het gebeurde ongedaan te maken. Indien Romeo door
tranen uit den doode gewekt kon worden, wij zouden in tranen willen
vergaan om hem te helpen, maar er is geen hulp. Wees sterk en bereid
te leven, en als gij niet naar uw huis wilt terug keergin, zoo is 't mijn
wensch u in een zeer heilig Klooster te brengen, waar gij, God dienende, V.111.156—
voor de ziel van uwen armen Romeo zult kunnen bidden."
Zij wilde geenszins naar hem luisteren; maar in haar beslist voornemen
volhardend, bleef zij vol bekommering dat zij met haar leven dat van
Romeo niet kon terug krijgen: en ten slotte bereidde zij zich voor om
te sterven. Dan, de levensgeesten in zich geheel bedwingende, stierf zij,
zonder iets meer te zeggen, met haren Romeo in haar schoot.
Nu geschiedde het, terwijl de twee Broeders en Pietro om de doode
Jonkvrouw zich moeite gaven, meenend dat zij bezwijmd was, dat
de dienaren van het Hof, toevallig daar voorbijgaand, het licht in de
tombe ontwaarden en er naar toe gingen. Daar gekomen, namen zij de
Broeders en Pietro in hechtenis, en het treurige lot der ongelukkige
Gelieven vernomen hebbende, lieten zij de Broeders met goede bewaking
achter, brachten Pietro bij Heer Bartolomeo en meldden dezen hoe zij
hem gevonden hadden. Heer Bartolomeo, nadat men hem nauwkeurig de
gansche geschiedenis der twee Gelieven verteld had, en de dageraad reeds
gekomen zijnde, stond op en wilde beide lijken zien. Het gerucht van het
gebeurde verspreidde zich door gansch Verona, zoodat groot en klein
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toeliep. De Broeders en Pietro kregen vergiffenis, en met den bizonderen
rouw der Montecchi en Capelletti, en den algemeenen der gansche Stad,
geschiedde de lijkdienst met de grootste praal. Volgens den wil van den
V. UI. 295 vlg. Heer bleven de Gelieven in dezen zelfden graf kelder begraven. Hierdoor
kwam de vrede tusschen de Montecchi en Capelletti, welke echter niet
lang duurde. Romeo's Vader, den brief van zijn zoon gelezen hebbende,
voldeed, uiterst bedroefd, ten volle aan diens verlangen 1 ).
Wie met aandacht deze novelle gelezen en op de kantteekeningen
gelet heeft, is nu wel overtuigd dat Shakspere in hoofdzaak de
geschiedenis volgde. De voornaamste afwijkingen en aanvullingen
zijn de uitbreiding der figuren van Marcuccio (Mercutio) en van de
Min, het verlagen van den trouwen Pietro tot een clownachtig
dienaar van de laatstgenoemde, — iets geheel in Shakspere's lijn,
die voor de „kleine luyden" nu eenmaal geen oog had, — en de
belangrijke wijziging van het slot.
Toch zal bij verder onderzoek blijken, dat ook deze veranderingen
maar ten deele aan hem moeten worden toegeschreven.
Om dat aan te toonen is 't noodig even na te gaan wat er van
deze geschiedenis al in Engeland was doorgedrongen, aleer Shakspere ze voor zijn treurspel gebruikte.
In 1562 verscheen „The tragicall Historye of Romeus and Juliet,

written first in Italian by Bandell, and now in Englishe by
Ar(thur) Br(ooke)."
Dit is een gedicht van zeer grooten omvang, waarin de schrijver
gedeeltelijk Bandello op den voet volgt, gedeeltelijk zich zeer wijd
-lopige
uitbreidingen en ook wijzigingen veroorlooft.
Wat de eerste aangaat, treft het vooral dat door hem de Min al
tot een veel meer beteekenend personage werd omgeschapen. Bij
Bandello is ze geheel onbeteekenend, maar Brooke heeft haar reeds
gepromoveerd tot de oude babbelkous, die we bij Shakspere ook
vinden, zoodat de oorspronkelijkheid, door velen hem op dat
punt toegedacht, hem ook maar ten deele toekomt. Neem bijv. de
gang van de Min naar Romeo om met hem een afspraak te maken.
Die vertelt Brooke aldus. (Ik geef het fragment tevens als staaltje
van het eigenaardige, voor een tragisch verhaal zeker niet het meest
geschikte metrum.)
i) Het ver van fraaie sonnet, op de tombe gebeiteld, dat de geschiedenis recapituleert, acht ik hier overbodig.
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To Romeus she goes of him she doth desyre,
To know the meane of manage, by councell of the fryre.
On Saterday quod he, if Juliet come to shrift,
She shalbe shrived and maried, how lyke you noorse this drift?
Now by my truth (quod she) God's blessing have your hart,
For yet in all my life I have not heard of such a part.
Lord how you yong men can such crafty wiles devise,
If that you love the daughter well, to bleare the mothers eyes.
An easy thing it is, with cloke of holines,
To mocke the sely mother that suspecteth nothing lesse.
But that it pleased you to tell me of the case,
For all my many yeres perhaps, I should have found it scarce.
Now for the rest let me and Juliet alone;
To get her leave, some feate excuse I will devise anone;
For that her golden lockes by sloth have been unkempt,
Or for unwares some wanton dreame the youthfull damsell drempt,
Or for in thoughts of love her ydel time she spent,
Or otherwise within her hart deserved to be shent.
I know her mother will in no case say her nay;
I warrant you she shall not fayle to come on Saterday.
And then she sweares to him, the mother loves her well;
And how she gave her sucke in youth, she leaveth not to tell.
A prety babe (quod she) it was when it was yong;
Lord how it could full pretely have prated with its tong!
A thousand times and more I laid her on my lappe,
And clapt her on the buttocke soft, and kist where I did clappe.
And gladder then was I of such a kisse forsooth,
Then I had been to have a kisse of some olde lechers mouth.
And thus of Juliet youth began this prating noorse,
And of her present state to make a tedios long discoorse z).

Hierin is dus al voor een groot deel de praatachtige Nurse van
Shakspere te vinden, die niet bij Bandello voorkomt. Wie er belang
in stelt te onderzoeken hoeveel Shakspere van Brooke ontleende,
gelijk Malone indertijd deed, kan tal van plaatsen aanwijzen. Ook
de namen Escalus voor Scala, Montague voor Monteschi, Freetown
voor Villafranca borgde hij van hem. Maar zeer opmerkelijk acht
ik het dat het slot bij Brooke reeds geheel gewijzigd is.
Ditzelfde is het geval met een proza-bewerking van William
Paynter, Rhomeo and _7ulietta verschenen in 1567 in zijn Palace
of Pleasure 2 ), welk verhaal in verschillende opzichten dichter bij
i) Het te Londen bij Richard Tottle gedrukte gedicht is opgenomen in Hazlitt,
Shakespeare's Library Part. I, vol. I p. 69-204.
2) Algemeen is men van oordeel dat èn Brooke èn Paynter gebruik maakte van de
Histoires tragiques van Boisteau, maar.., er is een bezwaar in de data! Bandello gaf zijn
novellen uit in 1 554, Brooke zijn Romeus and Juliet in 1562 en Paynter de zijne in

IV

i6

242

DE GESCHIEDENIS VAN ROMEO EN JULIA.

Bandello blijft, maar ook aan het slot Julietta eerst laat ontwaken
als Rhomeo reeds dood is en niet door onwil om verder te leven,
door sterken stervenswil, doch door een dolksteek zich laat dooden.
Ik breng dit in verband met een merkwaardige mededeeling in
de voorrede van Brooke. Hij schreef daar: „I saw the same argument lately sat foorth on stage with more commendation than I
can looke for"....
Hieruit volgt zonneklaar dat er vóór 1562 al een dramatische
bewerking van de novelle bestond. Of die gegrond was op Da Porto
of Bandello doet niets ter zake, daar hun novellen elkaar dekken.
Maar ik geloof zeker dat de groote wijziging aan het slot door
Brooke uit die tooneelbewerking zal zijn overgenomen.
En dan is het karakteriseerend voor het gevoel van het dramatische. Ik vind het een zeer schoonen trek in de novelle, dat sterven
van Julietta zonder eenig uiterlijk hulpmiddel, alleen door den
doods wil. 't Is er in zoo weinig woorden gezegd; de dood staat
zoo forsch opeens tusschen het wijdloopige van al het gelamenteer.
Dat gelamenteer kon de dramaturg, kon vooral Shakspere daar
missen, maar ook hij had een meer zichtbaar middel, een d a ad
met een werktuig, noodig om het publiek te overtuigen dat
hier werkelijk Juliet dood was, en niet bezwijmd, voor welk vermoeden ruimte overbleef en indien het geschiedde gelijk in Bandello's novelle.
Voor wie de stof kent is het duidelijk dat Shakspere het meest
gebruik gemaakt heeft van Brooke's berijming, die nu en dan treft
door oorspronkelijkheid van vinding en door schilderachtige uitdrukkingen. Dat het drama, door Brooke geroemd, hem, als belangstellende in de stof, onbekend zou gebleven zijn, is moeilijk aan te
nemen, maar bij gebrek van dat stuk is 't niet uit te maken in
hoeverre hij den bouw daarvan volgde,
Zeker is dat als we het oog houden op het materiaal alleen ,
er in Shakspere's Romeo and uliet weinig oorspronkelijke is aan
te wijzen. En — met de bovenstaande bronnen zijn we er nog niet.
Want.... in 1 578 verscheen er een Italiaansch drama van Luigi
Groto, dezelfde stof behandelend met andere namen. De dichter
1567, terwijl ik als éérste uitgave van Boisteau's vertaling vermeld vind die van 1568.
De tekst van Paynter stemt op veel plaatsen woordelijk met die van Boisteau overeen:
die van Brooke is een zeer vrije bewerking. In de Koninklijke Bibliotheek is alleen een
uitgaaf van 1603.
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volgde stipt de novelle van Da Porto, doch voerde het gebeurde
terug tot een kwazi historische oudheid.
Men weet niet of dit drama in verzen in Engeland een vertaler
vond, maar de overeenkomst van enkele details geeft veel steun
aan het vermoeden dat Shakspere dit drama gekend heeft.
Wie maar oppervlakkig iets van zijn treurspel weet, kent toch
de woorden:
Wilt thou be gone? it is not yet near day:
It was the nightingale, and not the lark.

Beoefenaars der middeleeuwsche letteren weten dat Shakspere
hier een „dageraads-lied" inlaschte, gelijk wij er ook van Hooft
nog een hebben in zijn:
Galathea ziet den dach comt aen.

Maar minder bekend is zeker Walker's 1 ) ontdekking, dat zelfs
de „nachtegaal" van Shakspere eerst in Italië gehoord is. De held,
bij Groto Latinus geheeten, zegt tegen zijn geliefde:
Als ik niet dwaal dan is de dag nabij,
Hoor daar de nachtegaal....
(S'io non erro, è presto il far del giorno,
Udite il rossignuol ....)

Er is meer. In de behandeling van het geheel openbaart zich
een neiging, die zeer veel voorkwam bij Italiaansche dichters en
ook bij Groto, de neiging tot concetti, geestige, vernuftige woordspelingen, tot in 't smakelooze uitgeplozen vergelijkingen, gewilde,
geforceerde tegenstellingen. De zoo heerlijk lyrische liefde-scène in
de tweede acte wordt er door ontsierd en ook de dageraads -scène
lijdt er onder. Een sterk voorbeeld vindt men in I. i. waar Romeo
tegen Benvoglio zich beklaagt over zijn liefde. Daar zegt hij:
Alas, that love, whose view is muffled still,
Should without eyes see pathways to his will!
Where shall we dine? 0 me! What fray was here?
Yet tell me not, for I have heard it all.
Here's much to do with hate, but more with love.
Why then, 0 brawling love! 0 loving hate!
O any thing, of nothing first created!
O heavy lightness! serious vanity!
Mis-shapen chaos of wall-seeming forms!
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!
Still-waking sleep, that is not what it is!
This love feel I, that feel no love in this.
i)
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Welnu, zeer opmerkelijk houdt de heldin bij Groto een rede,
waarin geheel op dezelfde wijze met allerlei tegenstellingen
over de liefde gehandeld wordt l).
Rezumeerende moeten wij dus tot het besluit komen, dat Shakspere, zoowel wat de door hem gebruikte stof als wat de uiterlijke
wijze van behandeling aangaat, zonder eenige aarzeling genomen
heeft, wat reeds voorhanden was 2 ).
Verstandelijk consequent redeneerende, is derhalve Romeo and
Juliet een verre van oorspronkelijk werk.
't Mocht wat! ... Juist wie de bronnen kent, waaruit hij putte, kan
zijn drama niet opslaan of overal merkt hij de schittering van
oorspronkelijkheid. De op zoovele plaatsen slap-conventioneele psychologie, of wat daarover door moet gaan, wordt door hem omgezet
in een psychoplastiek, die alle figuren als levend, in hun onderlinge verhoudingen, in contrast en conflict, voor ons zet. De handeling wordt op geniale wijze geconcentreerd, de overgangen,
soms abrupt, brutaal als donderslagen zooals Multatuli zei, zijn
telkens gemotiveerd, en het geheel is doorademd van heerlijk
jeugdig liefde - lyrisme. Een treurig liefde -verhaaltje is omgeschapen
tot een brok wereld - literatuur: de karakters hebben hun vast merk
gekregen en in het scheppen van nieuwe persoonlijkheden, gelijk
Mercutio er een is, toont de dichter zich in zijn volle kracht.
In plaats van de auteurs verongelijkt te achten, wier werk op
deze wijze gebruikt wordt, achten we 't een eere voor hen dat zij
de grondstoffen mochten aandragen, welke de groote bouwmeester
noodig had. Door hèm wordt allicht de herinnering aan hèn nu
en dan nog verlevendigd.
i) Er is al meermalen vermoed dat Shakspere het Italiaansch genoeg machtig was,
om ook het oorspronkelijke te raadplegen bij 't gebruiken van novelle of comedic. Het
doet er voor het boven behandelde, niets toe, maar ik moet in 't voorbijgaan even
wijzen op iets dat mij trof bij het vergelijkend lezen. Bij Shakspere heet de vriend die
Romeo vergezelt en vermaant Benvoglio, een naam die maar eenmaal in zijn stukken
voorkomt. Bij Bandello heeft die vriend geen naam, maar als Romeo op het bal informeert wie de schoone jonkvrouw is, dan doet hij het bij: „un suo b e n v o g lien te".
Zou dit louter toeval zijn? Noch Boisteau, noch Brooke, noch Paynter gebruikt den
naan Benvoglio.
2) Zelfs heeft hij het soms met een onachtzaamheid gedaan die verwarrend werkt.
Zoo is er tegenstrijdigheid in voornemen en uitvoering van Capulet ten opzichte van den
te geven maaltijd; zoo neemt Shakspere de veertig uren (42) slaaptijd van zijn voorgangers
over, maar vergeet dat Juliet dan ook tegen den dageraad moet innemen!...
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A. Palacio Valdès, Spaansch
Liefdeleven (Los majos de Cadiz),
vrij vertaald door MARIA L. HORA
ADEMA. Amersfoort, V a l k h o f f&
Co. (Zonder jaartal.)
Vertalen — van literatuur—bestaat
niet. Men kan natuurlijk wel de mede
een schrijver in zijn-deling,
moedertaal deed, dverzeggen in een
andere taal, maar dat wat het door
hem geschrevene tot literatuur maakt
— we zullen 't maar kortheidshalve
de vorm noemen, schoon vorm een
kil-stijf en onvoldoend woord is
voor iets warm-bewegends, innig
dat zou enkel de schrijver-levnds—
zelf in een tweede moedertaal ten
naastenbij er in kunnen brengen. En
nu heeft iedereen eigenlijk maar één
moeder....
Een zoogenaamde vertaling kan
natuurlijk, op zichzelf gezien, iets
zeer moois zijn, wanneer de
schrijver een kunstenaar is en door
het oorspronkelijke kunstwerk tot het
maken van iets moois geïnspireerd.
Zulk een vertaling zal altijd een
„vrije" moeten zijn, daar men zich
geen geketende inspiratie denken
kan. Ook schijnt mij de meening
verdedigbaar, dat men trouwer, eerbiediger, tegenover den auteur van
het origineel handelt door iets even
móóis op zijn naam te stellen dan
iets dat den letterlijken zin der woor-

den nabijkomt doch de schoonheid
niet. Daar echter kunstenaars, te recht
of ten onrechte, in den regel meenen
iets beters te doen te hebben dan vertalen, wordt dat werk, wanneer men
het toch noodig of gewenscht acht,
doorgaans aan niet-kunstenaars toevertrouwd. Deze nu doen m • i. altijd
't best zoo onvrij mogelijk te vertalen;
hoe nauwgezetter zij zijn, hoe meer
kans zij hebben althans nog iets van
de schoonheid die 't oorspronkelijke
product bezit — en waarvoor zij niet
vermogen iets evenwaardigs in de
plaats te stellen — te doen behouden
blijven.
Nu is het Spaansch mij geheel
vreemd. 7k kan dus niet genoegzaam
beoordeelen of Valdès' Los majos
de Cadiz een kunstwerk is. Maar
zekere bevalligheid van groepeering
en schakeering die bij de vertaling
natuurlijk niet geheel verloren kon
gaan, zekere zwierige eenvoud die
in de voordracht nog merkbaar is,
en de groote mate van objectiviteit
in de psychologie doen mij vermoeden
dat de oorspronkelijke roman een
werkje is, bekorend als een met
achtelooze elegance gedragen Spaan
kleedij, welluidend als de liedjes-sche
die de „vrije" vertaalster wijslijk
onvertaald heeft gelaten. Dit is evenwel niet meer dan een vermoeden,
want van die bekoring is in het

246

BIBLIOGRAFIE.

slordige en tegelijk suf-stijve Hol
Daar deze titel, ondanks komma's
Hora Adema-landschvMriL. en verschil van lettersoorten den
al heel weinig over gebleven. Het lezer wellicht eenigszins verbijstert,
boek wemelt van drukfouten, maar volge hier allereerst de explicatie:
nog hinderlijker zijn zinnetjes als dit boek heet Koningschap, en vormt
deze:
het eerste deel van een „cyclus"
(bi. 93) „Toen men haar eindelijk genaamd Amsterdam; wanneer deze
„de beteekenis van de voor haar zoo reeks kompleet zal zijn volgt een
„beruchte woorden uitlegde, kwam nieuwe cyclus onder den collectieven
„ze tot kalmte, na een woesten blik titel: Parijs. En daar er in de wereld
„op haren beminde geworpen te nog vele andere groote steden zijn
„hebben."
kan de heer Pieterse er nog plezier
(bl. 107) „Een vage hoop maakte van beleven!
„zich echter van hem meester, die
En thans mijn tweede verklaring,
„niet naliet vasten vorm aan te niet zonder eenige schaamte over zoo
„nemen."
gering verdouwingsvermogen afge(bi. rei) „Noch je voorkomen, legd: ik zie geen kans het in al deze
„noch je uiterlijk, noch je voetjes kan reeksen verder te brengen dan bl. ioo
„men met die van een ander ver- van het eerste deel. Men zal mij dus
„gissen."
den „korten inhoud" ditmaal moeten
(bi. 126) „Velasquez, die nooit gelet schenken. Ik ben geen liefhebber van
„had op de prachtwerken der natuur, „blauwe bliksem ", een oud-vader„voelde de poëzie van dit oogenblik." landsche pap, die toch waarlijk nog
(bi. 151) „De zomer liet zich on- kruidige kost lijkt vergeleken bij deze
„verbiddelijk heet aanzien...
„pan-naatsionale", smaak- en zoute(bi. 178) „Sommigen gooiden han- boze brei.
„den vol amandels, die als een dikke
De cyclus Amsterdam en dit eerste
„wolk een oogenblik boven de dan deel hebben beide een inleiding,
zweefde en toen neerviel."-„send twee stukjes proza, die u inderdaad
De rest is, indien iets minder mal, al eenigszins in de door het eigendan toch volkomen kunst- en kleur- lijke boek te wekken stemming brenloos, naargeestig van hulpelooze gen: een weeg pafheid, verveelde
onmacht.
verbazing over zoo veel onnoozelheid,
Het verhaaltje laat zich niet over- wellicht wat narrigheid ook over 't
tellen. Scharrelpartijtjes van een her- feit dat alles toch maar uitgegeven
bergier en zijn vrinden, hoe die wordt, en verkocht, voor geld. Maar
drinken, lachen en werkelijkgeestig later moet men lachen, schaterlachen,
kibbelen soms, hoe ze hun meisjes als men terugdenkt aan al 't grotesk
ruilen en hoe die meisjes zingen en opgeblazen gesnork van die inleidindansen en schommelen, hoede mooie gen, aan des schrijver meening b. v.
Soledad den pronker Velasquez, die dat de „plutocraten" hem zullen verhaar eerst tiranniseert, onder den denken dit boekte hebben geschreven
duim weet te krijgen, dit alles — om „de dierbare duiten ". Hahaha!
houd ik er voor — staat in het oor- Hoe zou 't godsterwereld mogelijk
spronkelijke ... beschréven kan men zijn! Maar 't is waar ... ik ben geen
niet zeggen, geblazen zou misschien plutocraat...
Zal ik u een enkele lepelvol geven,
beter zijn, luchtig als schuim over
een proefje of 't werkelijk z66 erg is?
de bladen gezwierd.
Ziehier dan de laatste pagina die ik
I. K. Rensburg, Amsterdam, las; uit gelijksoortig gedaas bestaan
Koningschap. Rotterdam, Johan de vorige 99:
„Daar Dujardin geloofde, dat het
Pieterse, 1903.
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„Huis Jacob Israel en dat van Oranje,,Nassau het Nederlandse Volk te
„samen zouden leiden naar het Mes
Keurkeizerrijk was hij dan-„siane
„ook wel degelik — als socialist op
„zijn wijze — feestelik gestemd. De
„laatste Oranje als inkarnaatsi van
„het Humanisme en Protestantisme
„tegelijk evenals Willem de Zwijger,
„alsbelichamingvan den naatsionalen
„godsdienst en tevens van den libe„ralen Culte de la Raison kon het
„voor de Hollanders ook worden van
„het Messianisme, de voortzetting
„van di idejen, di beide richtingen.
„Hij begreep, dat wanneer de socialis
„ten hetMarxisme ten dele zouden ver„werpen, ten dele verder doorvoeren,
„het Volk de Koningin niet zou weg,Jagen, maar integendeel Haar maken
„zou tot keurkoninklijk prezidente,
„wat ze — het erfrecht weggedacht —
,,al min of meer was. Zo zou Zij een
„werktuig worden in de Wereld
bevrijding van het-„Geschidnto
„Half-Feudalisme en vooral de ge„vaarlikste vorm er van, het katolike
„Jezuitisme, waartegen het voortdu,,rend onder de oranje-vanen, vier
„Ewen lang had gestreden.
„Hij zag, dat de levensgang van
„deze Vorstin in dezelfde richting liep
„als di van andere eind-eeuwse figu„ren: Dreyfus, Zola, en de Tsaar,
„dat zij elk op hun wijze arbeidden
„voor één doel, te meer, toen hij
„later l'Affaire beter begreep.
„In Dreyfus was door de Jezuiten,
„de Sabreurs en de Anti-Semiten ge„kruisigd de Israelitise en de Napo„leontise Idee, het streven naar
„Wereld-Eenheid. En juist daardoor
,,,hadden ze de macht vergroot van
„de partij, di dat zou bereiken en
„een stoot gegeven aan de literatuur
„in progressive richting na de reak„sionnaire, die het vorig jaar, in 'p7,
„verdween. Gelijktijdig had Zola door
„zijn kordaat ingrijpen met zijn
,, J'accuse" de Republiek gered, wat
„op dat oogenblik ook het beste was,
„maar meteen bracht hij haar zonder
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„het zelf te weten en op andere wijze
„dan de Naatsionalisten wilden ten
„val, zó, dat er eenmaal een Keur„keizerrijk voor in de plaats zou
het Sentrale van de Ver„enigde Staten der Aarde."
De „strekking" van al deze mallioheid zal hieruit wel voldoende duidelijk geworden zijn. En anders...
verliest men er niet veel bij.

,,komen

,

J. Eysten, Ie Duur Gekocht.
Culemborg, Blom & Olivierse,
zonder jaartal.
Geheimzinnig zijn de verschijningen des levens! Wat is 't toch dat
iemand als den heer Eysten beweegt
een roman te schrijven, en wat doet
een uitgeversfirma, als deze Blom &
Olivierse, besluiten zoo iets te doen
drukken, zij 't dan ook met modder
op zakjespapier?
De heer Eysten is zonder twijfel
een fatsoenlijk beer, niet ontbloot
van deftigheid, een officier wellicht,
en iemand met nobele principes.
Daarbij een dóórdenker, die het leven
ernstig opvat en een „kijk" heeft op
de menschen, een gezonden kijk,
een breeden kijk voor mijn part! ...
Maar, wat drommel, dat is toch alle
geen reden om een roman te-mal
willen schrijven! Wat dan wèl? Geld
verdienen? Kom! men weet immers
wel beter!
De schrijfkunst is zoo geheel
iets anders dan de kunst van maat
te leven. Je ziet 't-schapelijk
zoo dikwijls, dat aardige, gezellige menschen, die smakelijk iets
weten te vertellen dat hun overkomen
is, zoodra ze wat op het papier moeten
zetten, een gewoon briefje schrijven,
zich voordoen als stijf-nuchtere,
banaal-muffe, onuitstaanbare dooie dienders. Eigenwijs en breedsprakig
doen ze dan, en met een omhaal
van deftige bewoordingen, alsof ze
minstens minister waren en hun kattebelletje een staatsstuk.
De heer Eysten wist een verhaal.
Misschien is 't wel waar gebeurd,
.. .
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misschien heeft hij 't zelf verzonnen.
't Doet er niet toe. Hij wist van een
meisje, een dochter van een oudgast
en een Indische dame, die op aandringen van haar verkwistende moeder getrouwd is met een rijken
doordraaier. En dat daar natuurlijk
niemendal van terecht gekomen,
ja, dat 't ten slotte zelfs op echtbreuk
en zelfmoord uitgeloopen is. Een
romantische zelfmoord, te paard; bij
gebrek aan duizelingwekkenden afgrond,in den buurt van den Haag,een
„schuin afloopende bazaltmuur,, in
drie verschillende hoogten"... „Een
scherpe steenkant is ruw kervend in
een blanke vrouwenhals gedrongen
en doet daaruit een mooi bloedstraaltje rustig voortglijen,"
Best. Wanneer nu de heer Eysten
deze geschiedenis — natuurlijk zonder
namen te noemen — eens aan dezen
en genen van zijn kennis had verteld,
wèl dan had dat wezenlijk wel interessant kunnen zijn, de moeite waard
om even naar te luisteren. Maar nu
is hij dat op gaan schrijven, in een
akelig-sekurig, allerbanaalst timmermansstijltje, in een taal waarvan de
muffe lucht je tegemoet slaat, nu
heeft-ie me daar met alle geweld —
of liever met alle geduld — een boek
van f 2.50 van willen maken! En
toen heeft hij waarachtig nog de onhandigheid gehad daar buiten op te
laten drukken: ,,Te duur gekocht ",
wat een ongepaste mop lijkt, een
verlakkerij van wie er in goed vertrouwen zijn rijksdaalder voor heeft
neergelegd. Maar gelukkig wordt die
indruk ten minste weer weggenomen
door een motto, aan den beroemden schrijver Servaas de Bruin ontleend, die daarin zegt „zich te
voorspellen" dat hem zijn werk door

sommige „schijnbraven als misdaad
zal worden aangerekend ". Men begrijpt dus dat de heer E. een dergelijke vrees koestert. Kom, kom,
waarde heer, dát is nu overdreven!
Zoo erg is 't nu ook al weer niet!
Een misdaad, u noemt nogal iets!
En de „woelingen" dan van verleden
jaar? Nu ja, maar dat was nou
toch wèl wat anders ! ...
Thérèse Hoven, Lord Radijs, 2
din. Haarlem, Vincent Loosj e s, 1903.
Dit boek heeft boven vele andere
dergelijke industriele ondernemingen vóór dat het zich ten minste
niet voor meer geeft dan het blijkt
te zijn, dat het niet leutert of preekt,
maar onderhoudend en werkelijk nog
al amusant is, hier en daar. Maar
overigens, hoe geheel zonder eenig
besef van het litteraire, hoe grof en
hoe innig burgerlijk! Mevrouw Hoven
amuseert zich ten koste van een rijk,
en later weer arm, geworden groenten koopman en zijn gezin, zij geeft vele
blijken dat soort van menschen wel
zoowat oppervlakkig te kennen, hun
levensopvatting, manieren en taal;
maar zij ergert een beetje door haar
vertoon van geringschatting, door zoo
luidruchtig te koop te loopen niet de
belachlijkheden dier menschen, van
wie zij zelve, althans in haar wijs
van zich uit te drukken, niet zoo
heel veel schijnt te verschillen. Niet
genoeg ten minste. Of meent zij dat
het zoo hoort, dat men over die
banale burgermenschen ook maar
zoo burgerlijk, plat en laag-bij -deweg, kletspratend moet schrijven ?...
Zij moet eens wat van de Franschen
lezen.

DE LANDVERHUIZERS
Dramatische optocht in drie tafereelen
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

Personen:
Eerste Buurvrouw.
Vader BALCAEN 5o jaar.
Id.
Tweede
Moeder BALCAEN 48 j.
De Buurman.
GUUST 3o j.
hunne
Eerste Burger.
ROZEKEN 25 j,
zonen
Tweede Burger.
PHILOMENE 22 j,
en

ZIENEKEN 14 j.
dochters.
BRUUNTJE 13 j,
Grootmoeder BALCAEN 8o j.

De Pastoor.
De Burgemeester.
FEELKEN.
LIESKEN.
Blinde PIER.
Zotte WANNE.

Eerste Landverhuizer.
Id.
Tweede
Derde
Id.
Vierde
Id.

De Engelsche.
De Steward.
De Spioen.
De Kapitein.
De Chef.
De Dokter.
De Inspecteur.
Eerste Policeman.
Duitsche Landverhuizer.
Hongaarsche Landverhuizer.
De Vrouw van den Hongaarschen

Landverhuizer.

EERSTE TAFEREEL.
Afscheid van 't geboortedorp
Een laaggebalkte boerenkeuken waaruit alle meubileering weggenomen
is. Hier en daar verspreide koffers, manden, pakken. Rechts de haard.
Een deur en twee ramen in den achtergrond. Door de ramen gezicht op
de velden en op het dorpje met den kerktoren.
IV
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Bij het opgaan van 't gordijn zin Guust en Rozeken druk bezig
met nog een en ander in te pakken. Grootmoeder zit roerloos, met
gevouwen handen, op een der koffers. Naast haar zit Philomene
met haar zuigeling aan de borst. iWoeder, midden in de kamer,
naait iets vast aan Vaders binnenzak. Bruuntje zit naast den haard,
met het huishondje tusschen zin armen. Vlak bij hem staan drie
vogelkooien, met vogels er in. In den linkerhoek zitten Zieneken en
Liesken zacht en streelend met elkaar te praten.
BRUUNTJE (zacht het hondje aaiend; met weemoedige stem).
Siesken , ... Siesken , ... zoete Siesken , ... hm ... zoete biestjen ...
MOEDER (tot vader). Kiert ou ne kier 'n beetsen noar de lucht,
'k 'n zie nie goed.
VADER. Ah moar 't es al vet genoeg. 'T'n zal d'r nie mier uitvallen.
MOEDER. Joa moar, ge zegt datte. Ne meinsch moet toch zeuveel
zurge droagen veur zijn geld. Wa zoén we wij ginder moeten doen
da w'ons geld kwijt woaren.
VADER (luchtig). 0!... 'k zoe 'k mee nen orgel rondgaan.
MOEDER (met gewichtige stem; steeds zorgvuldig- aan den binnenzak naaiend). Joa joa, mee nen orgel rondgaan. God geve da we

da noeit 'n moeten doen.
GROOTMOEDER (met doffe, heesche stem). Ik weet er nog heul
goed van, al es 't wel tsjestig joar geleên, van ienen die deud lag
in de snieuwe, op nen Dertienoavend.
VADER (een beetje spottend). Wie datte, moeder!
GROOTMOEDER (met overtuiging). Nen orgeldroaier! nen orgel
Hij 'n lag gien twintig stappen van ons hof en heul zijn-droaie!
wezen was zeu bleiw as 'n schoalde. Hij há hem doar geleid tegen
d' hoage, mee 't heufd op zijn droaikasse om wa te rusten zeker, ...
en hij es 'r in sloap gevallen en versteven.
VADER (spottend). 0 joa moar, da es al weere zeu lank geleên,
moeder. Tegenwoordig goa da amoal mee den electriek.
GUUST (hard duwend aan hei pak dat hij met behulp van Rozeken
in elkaar werkt). 'K peize... da w'in Amerika ... wel wa anders

zillen te doen hên ... as mee orgels rond te leupen .. .
ROZEKEN. 'K peist euk; 't es mee wirken da Florimond ginder
zijn cenzen verdient hêt ..
GUUST (met een blik op Philomene). En mee spoaren .. .
PHILOMENE (met een blik op Guust) En mee zijn geld niet te
verdrijnken .. .
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GUUST (met een blik op Philomene) en... en mee gien jongens
te keupen van zijn drijnkgeld .. .
MOEDER (tot Guust). Ala toe toe .. .
PHILOMENE (veegt een traan weg). Hij moe hij mij da altijd
deure steken: da 'k nie 'n spoare en da 'k 'n kind hê.
GUUST (kalm). 'T 'n doet. 'K 'n mimmereer ik doar nie over.
't Giert da gebeurd es ès gebeurd en iederien hê zijn feiten. 'K 'n
zegge da moar omda Philemiene altijd spreekt van drijnken .. .
(Harder duwend aan 't pak.) Nondedzju da es toai om te vullen.
(tot Bruuntje en Zieneken) Bruun, of Ziene, helpt-e kier, houdt da
hier ne kier vaste.
(Bruuntje maakt een beweging om te komen maar Zienken is
hem voor.)
BRUUNTJE (zin hondje streelend). Siesken, ... zoete biestjen .. .
GROOTMOEDER. Zeu bleiw as 'n schoalde zag hij, en zeu stijf of
ne stok... Mijn voader en de knecht hén hem opgepakt en in de
schuur op nen beunijnk streu geleid.
VADER (lachend). Moeder zit nog altijd in de ouën tijd, zilde.
(Ongeduldig tot zin vrouw) Ala toe, verdeeke, es 't nog nie
gedoan? Hoast ou 'n beetsen. D' ander zillen doar goan zijn.
MOEDER. Ha moar 'n zij ne kier zeu onpesjentig niet. Keunt-e
nou toch giert vijf menuten stille stoan; ge zij percies ne kleine
jongen. Ala toe, nog 'n poar steekskes.
VADER (trippelend van ongeduld). 'K goa ou 'n tote geên. (Poogt

moeder te zoenen.)
MOEDER (hem geprikkeld afwerend). Ge moet ou stil houen,
zeg ik ou. Hou verdeeke e-kier ou menieren.
VADER (lachend). Da zijn mijn menieren. 'K 'n hé ik gien ander
gelierd.
MOEDER. 0 gij zij nen babbeloare l Dien bek 'n stoa noeit stille.
VADER (grappig). Ha joa moar woarom 'n zoe 'k ik .. .
MOEDER (boos). Ala toe toe toe, zwijg nou.
GUUST (tot Zieneken). Doar, 't es goed, ge zij zoete. 't Es spijtig
dat-e gij giene jongen 'n zijt en Bruun 'n meisken. (Zieneken verheugd
glimlachend terug b ij Liesken, terw ijl Guust wist naar Bruuntje.)
Zie hem doar ne kier zitten met dien hond op zijne scheut, 't es
lijk 'n kindermeissen. (tot Bruuntje) Verdeeke, jongen, da es 'n
dijngen mee ou. Ge zilt er nog wa van krijgen, van dien hond.
(Bruuntje begint in stilte te schreien.)
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ROZEKEN (tot Gunst). Och,... 'n ploagt hem niet. Hij hl toch
zeuveel verdriet omdat hij zijn hondeken nie mee 'n mag nemen.
MOEDER (opkokend). Zit hij doar al weere veuren te schriemen?
En es Feelke Verploatse doar nog niet om dien hond wig t' hoalen?
(ongeduldig tot Bruuntje) Ha moar jongen 'n zij toch zeu onneuzel
niet. D'r zillen in Amerika toch euk wel honden zijn. Spiegelt ou
ne kier an Zieneken, die heur beste vriendinne goa verlosten. G'n
zie ze gij doarveuren nie schriemen.

(Bruuntje houdt met een drogen snik op te schreien. Zacht aait
hij zin hondje en geeft het ter sluiks een kus.)
ZIENEKEN (tot moeder). Es 't gien woar, moeder, 'k mag alle
moanden nen brief noar Liesken schrijven en ze moe mij euk alle
moanden antwoorden.
LIESKEN (tot Zieneken). 'K zal ou antwoorden, moar gij moet
iets schrijven.
(Geluid achter 't scherm. Een harmonica speelt en stemmen zingen :
Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij ons goede vrienden?
Laat ons in schenken,
Laat ons...
VADER (rukt van moeder weg). Ala toe, Threse, 't es non
genoeg. Ze zijn doar.
MOEDER (Item naloopend). Nog ?en klein steeksken.
(Al zingend komen de Landverhuizers, beladen met pakken,
manden, arbeidersgereedschap, enz. op.)
EERSTE LANDVERHUIZER (met de harmonica). Hier zijn we! Heul
't dorp es achter ons om ons te zien vertrekken. (Door de ramen
ziet men nieuwsgierig heen en weer loopende dorpelingen.)
TWEEDE LANDVERHUIZER. Den burgemiester komt euk kijken
DERDE
VIERDE

ID.
ID.

En de paster euk!

(houdt eene jlesch in de hoogte). De
secretoarus h@ ons getrekteerd mee ne pot dzjenuiver. Vivan onze
secretoarus! Vivan Amerika!
VADER (juichend). Bravo! Bravo!
Alle vier beginnen weer, met begeleiding van de harmonica te zingen.
Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij ons goede vrienden?
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Laat ons schenken
Laat ons drinken
En laat ons vroolijk zijn 1

Zij gaan op kofers zitten en drinken en lachen.
EERSTE BUURVROUW (komtopgewonden binnen). Och Hiere jongens,
goa-je gulder nou oprecht amoal wig 1 (Tot grootmoeder) En es da
nou toch woar, greutmoeder Rensken, dat-e gij euk mee goat?
Ha moar da zijn toch dijngen! da zijn toch dijngen!
VADER (juichend). Of-e w'r noartoe goan! joa w' zilde! Vivan
Amerika 1
DE LANDVERHUIZERS. Vivan Amerika! (Zij omringen lachend
Bruuntje en zingen :)
f

Woarom hê den boer zijn hondeke verkocht?
Woarom hé den boer zijn hondeke verkocht?
Omdat 't te veele kost eten!

(Bruuntje begint te schreien.)
EERSTE LANDVERHUIZER

(spottend zingend):

Omdat 't nie mee'n mocht noar Amerika!
ALLEN:

Doarom hêt den boer zijn hondeke verkocht!

Laat ons schenken,
Laat ons drinken,
En laat ons vroolijk zijn!
Bravo! Bravo!

GROOTMOEDER (tot Eerste Buurvrouw). 'K'n wee 'k niet woar da
'k ik noartoe goa. 'K goa 'k mee mee ulder.
VADER. Wig van Belzeland! Wig uit d'oarmoe! Vivan Amerika
woar dat d'oarme meinschen rijke worden!
TWEEDE BUURVROUW. Ha moar goa da ulder toch nie spijten,
zeu verre en zeu vremde, en amoal anders as da g'hier geweune zijt.
GUUST. Moar nie nien 't; 't goe leven zij je al geiwe geweune.
MOEDER. 't En es het veur ons plezier nie da we goan; moar
wa moet-e doen os g'in ou land gien eten mier 'n hêt 1
EERSTE BUURVROUW. De kobbelementen an onze Soarlewie os
g'hem ginter ziet. (tot Rozeken) En wannier treiwt-e, Rozeken?
G' hêt 'r zeker moed op?
ROZEKEN. Van as-e w' angekomen zijn. Florimond zal ons ginter
afwachten.
EERSTE BUURVROUW (lachend). Hawel, ier da g'r mee treiwt,
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moet 'm van mijn poart 'n totse geen. 'K hé hem euk nog 'n
beetse geire gezien indentijd. (Algemeen gelach.)
ROZEKEN (ook lachend). 'K zal 't doen; 'k beloof het ou.
EERSTE BUURVROUW. Hoevele verdient hij ginter al?
ROZEKEN. Tsjestig frank in de weeke.
EERSTE BUURVROUW. 0!... da is veele! 0 gij zij gelukkig
zilde! Gij zil rijke zijn! En wij die hier in d'oarmoe blijve
zitten ! .. .
EERSTE LANDVERHUIZER. Hawel? goa mee ons mee.
EERSTE BUURVROUW. En mijne veint?
TWEEDE LANDVERHUIZER. Loat hem zitten! (Algemeen gelach.)
MOEDER. 'T 'n es gie woar jong, 'n loat gij hem nie zitten, blijf
gij hier, zeu lank of da g'r an de kost keun komen.
VADER. 't Es mij de kost: pap en eirdappels 1 Buufstikken zillen
we ginter eten, zeuvele of da we willen. Joa joa, buufstikken,
nondedzju! buufstikken 1 En bovendien gien kleine, moar firme
gruete. Keirels comme ga ... nondedjiè! (Gelach.)
GROOTMOEDER. In 't joar 48, 't joar van d'eirdappelploage 'n
aten de meinschen nie anders of roapen.
VADER. Moeder zit al weer in den ouën tijd.
GROOTMOEDER. En z'n hán nog nie amoal roapen, want d'oarme
meinschen 'n mochten ze van 't land nie hoalen of ze wierden
deur de boeren en de sandurms mee stienen en mee soavels wiggejaagd. D'oarme meinschen lagen van den honger op stroate te
stirven.
EERSTE LANDVERHUIZER. Heul 't dorp zal eindigen mee wig te
goan. Heul 't dorp. Al d'oarme meinschen.
EERSTE BURGER (met nieuwsgierig gezicht binnenkomend). Es 'r
gien belet? Meugen we ne kier kome kijken?
VADER. Joa joa g', kom moar binnen.
EERSTE BURGER. Hààà ! ... Zeu 't es toch woar da g'amoal wiggaat ?
EERSTE LANDVERHUIZER. Joa joa 't, 't es zeker woar.
TWEEDE BURGER. En zeu verre!... Hààà ! ... zij je gulder toch
nie schouw van die reize, en al da woater, en da scheep!
GUUST. Zo @n we wel; 't zijn d'r al zeuvele noartoe.
EERSTE BURGER. Hààà! ... Ge moet toch couroage hén, zilde
Ge moet toch couroage hén!
ZOTTE WANNE (aan de deur). 0, meinschen, o meinschen 1 Wa
goa-e gulder doen?
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Ha! Wanne! Zotte Wanne !
En al die kleine kinderkes! En al die scheune
jonge meiskes die 't mannevolk zeu geiren zien. 0 die schoapkes!
O die oarme schoapkes (Algemeen gelach.) 'K zal nen Onze Voader
en 'n Wees Gegroet veur ulder lezen, omda ge toch nie 'n zoedt
ALLEN.

ZOTTE WANNE.

verongelukken.

Gee heur nen dreupel.
MOEDER. 'T'n es gie woar, ze zoe zat zijn. Gee heur liever 'n
oalmoesse. (Geeft haar iets.) Neem, Wanne, doar es vijf cens.
ZOTTE WANNE. Merci mijn schoapkes, merci mijn kinderkes,
merci mijn scheune meiskes. God bewoar ulder! 'K zal ne hiele
poaternoster veur ulder lezen. (Af.)
EERSTE LANDVERHUIZER.

(Steunend obi een stokje, aan de deur, met iemand
die hem leidt. Tranerige stem) :
BLINDE PIER

Onze Voader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam
Ons toekome uw Rijk
Geeft ons heden ons dagelijks brood

enz. enz. (Hij bidt door.)
't Es blende Pier. Moeder gee hem euk watte. Wacht,
'k h@ hier zelve nog een kluite. (Geeft hem iets.) Neem, Pier, en
stel het al wel, jongen.
BLINDE PIER (zin gebed onderbrekend). Ge zij bedankt. God zal
't ou leunen. God bewoare ou dat ge noel nie blend 'n wordt.
ROZEKEN.

(Met zin leidsman af.)
TWEEDE LANDVERHUIZER

(met de flesch in de hoogte). Ala, we

goan nog eentje pakken.
(zingend)

En we gaan nog eentje pakken Bis.
Boemlala! Boemlala!

AL DE LANDVERHUIZERS (zingend):
Napoléon 1 Napoléon!
'n flassche zonder bomdebomdebom
Napoléon! Napoléon!
'n flassche zonder bom!
Waar kunnen wij ook beter zijn?
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onz' goede vrienden?
Laat ons schenken
Laat ons drinken
En laat ons vroolijk zijn!
Hoerah ! Hoerah 1 Hoerah!
Vivan Amerika!...
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DE BUURMAN (vlug binnenkomend). Menier den bürgemiester kom t
daar, mee menier de paster! (Schiel ijke stilte. Enkelen staan op.)
VADER. Hawel, 't es het goed. Ze meugen zij binnenkomen. Da
es hier den burgemiesters huis en 'k zal hem mee ienen de sleuter
afgeven.
TWEEDE LANDVERHUIZER (spottend). Hij kom meschien kijken
of da ge zijn huis nie mee 'n pakt noar Amerika. (Kort gelach.)
(Pastoor en Burgemeester komen glimlachend binnen.)
PASTOOR (vriendelijk). De goén dag, meinschen, de goen dag.
ALLEN. Dag menier de paster, en menier den burgemiester.
BURGEMEESTER. Elk ne goên dag.
PASTOOR. We komen ulder nog ne kier bezoeken, ier da ge wig goat.
VADER. Ge doe gulder wel, menier de paster, en menier den bürgemiester. 'K zoe zeggen: zet ulder watte, moar we'n hén gien stoelen
mier. (Wjfst naar een koffer.) Wilt 'n beetsen op die koeffer zitten,
menier de paster, of menier den bürgemiester?
PASTOOR. Nie nie, merci, 'n geeft ulder gien moeite. We zullen
wel blijve stoan.
MOEDER. Lijk of ge wilt, menier de paster en menier den burgemiester. (Tot burgemeester.) Wilt-e gij soms de sleuter van 't huis
meenemen, menier den burgemiester?
BURGEMEESTER. Joa ik, binst da 'k hier toch ben. G'n moet hem
dan nie achterzenden. (Rondkijkend.) Doar 'n es toch gien schendijng
an 't huis? Gien dijngen uitgebroken die moeten blijven ?...
MOEDER. Ha moar wa peist-e toch, menier den bürgemiester!
BURGEMEESTER. Joa joa moar, 'k wee ik wel dat-e gulder da nie
espres 'n zoedt doen. Moar ne meinsch zoe hem keune missen,
e-woar?
VADER. Ge meug gerust zijn, menier den burgemiester; ge zilt
ou huis weere vinden lijk of ge 't ons verpacht het.
PASTOOR (tot vader). En ge het 'r moed op, voader, om noar
Amerika te goan?
VADER. Joa ik zilde, menier de paster, 'k hê d'r zeker moed op.
PASTOOR (tot moeder). En gij euk, moeder?
MOEDER. Ik zoe liever in mijn land blijven, menier de paster;
moar wa moe ne meinsch doen, e-woar? os g'an de kost nie mier
'n komt?
PHILOMENE. Och hiere ik euk, zilde; 'k zoe veel liever hier blijven.
PASTOOR (ziet hoofdschuddend Philomene aan). Hm ! ... tot
(
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Roze/een) En gij, jonge dochter, goat er noartoe om te... (met
nadruk) treiwen, e-woar?
ROZEKEN. Joa ik, menier de paster; Florimond zal mij ginter
afwachten.
PASTOOR (tot grootmoeder. Klopt haar gemoedelijk op den schouder).
En gruetmoeder goa euk mee, ne-woar? Zij je nie schouw van de
zee, gruetmoeder Rensken?
GROOTMOEDER (gejaagd opstaande). Wa b'lieft er ou, menier de
paster ?
PASTOOR (doet haar weer zitten). Blijf moar zitten, gruetmoeder.
(Harder sprekend.) Of da ge nie schouw 'n zijt van de zee, vroag ik ou?
GROOTMOEDER (hoofdschuddend). 'K 'n wee 'k nie wat dat da es,
menier de paster. 'K 'n hê ik da noeit gezien.
PASTOOR. 't Es ne gruete plas woater, moederken. (Grootmoeder
schudt het hoofd.) Joa joa. (Tot de landverhuizers.) En gulder goat
euk allemoal wig, hé? Allemoal ulder land, ulder scheun Vloanderland verloaten, hè? Ja ja ja.
EERSTE LANDV. 't Es ginter goed en hier 'n deug het niet,
menier de paster.
TWEEDE LANDV. (maakt het gebaar of h ij met zijn wasvinger
eten naar binnen werkte). W'n krijgen hier nie genoeg mier van
den dienen, menier de paster.
BURGEMEESTER (w st naar de jeneverflesch en maakt dan een
gebaar met de hand alsof h ij dronk). Moar 'k zie da ge toch nog
altijd van den dienen krijgt. (Spotgelach van pastoor en burgemeester.)
DERDE LANDV. Weinig, menier de burgemiester. Veel min of
da ge misschien 'n peist.
PASTOOR (eensklaps ernstig). Meinschen, gij zij allemoal mijn
parochioanen, en 'k'n wil ulder noar Amerika nie loate vertrekken,
zonder Test nog ne kier 'n baste serieus woord mee ulder te spreken.
Ge verloat ulder land en da recht hêt-e, al vind ik het euk jammer
da g'hier nie 'n blijft. Want zie ne kier: Wie zal d'r 't wirk hier
doen os ge gulder amoal wiggaat? Hêt-e doar wel op gepeisd?

(Korte pauze.)
BURGEMEESTER. 't Es nou al heul moeielijk, veur boeren en
neirijngdoende meinschen, om wirkvolk te krijgen! Wa zal 't worden
as ze den ienen achter den anderen noar Amerika goan?
PASTOOR (plechtig-verwijtend). Jaaa... wa zal 't worden! Nie
nie, 't 'n es nie heul-de-gansch lijk of 't zijn moet dè g'azeu amoal
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wiggoat. G'n volbrijngt uldere plicht niet als weirdige mannen en
vreiwen van ulder voaderland. Moar ... 't leulijkste van al zoe nog
zijn as ge moest probeeren van nog mier landgeneuten tot navol
uit te lokken. 't Es spijtig, 't es heul-gijnevauldrb
spijtig da ge nie al gedoan 'n het wat dage kost om hier te blijven.
De weireld es slecht, de godsdienst wordt vervolgd. Peis moar op
die verschrikkelijke dijngen die gebeurd zijn in Frankrijk, woar 'ii
goddeleus gouvernement al die ongelukkige dutsen van poaters en
nonnen uit het land verjoagd het! ... Aáah ! ... w' hén al onz'
krachten neudig om 't geleuve te verdedigen! (Tot vader.) Es 't
almets nie 'n beetsen ou schuld, voader Balcoan, os g'hier van
oarmoe wiggedreven wordt? Het-e wel altijd christelijk geleefd?
Hêt-e noei gedronken? Noeit ou zoaken nie verniglezjeerd? Hét-e
wel altijd gelet op 't gedrag van ou kinders? Hé ouë zeune Guust
noei zat geleupen? En es 't nie 'n beetsen ou schuld, de schuld
van ou slecht voaderlijk toezicht dat (wist naar Philomene die
beschaamd haar hoofd bukt) dat ou twiede dochter 'n onwettig kind
h@t? (Wijst naar grootmoeder.) En kijk ne kier noar die ouë sleure
van ou moeder? Es 't niet droevig da ze zij op heuren ouderdom
heur land nog moe verloaten? Spijt het ou nou niet da ge the wa
gespoard 'n hét om heur ne gelukkigen ouën dag te bezurgen?
VADER (deemoedig). De tijen zijn slecht en de pachten zijn heuge,
menier de paster. W'hên veel tegenspoed en ongelukken g'had.
PASTOOR (hoofdschuddend ). De tijen 'n zijn nou niet slechter dan
over 50 joar, moar de meinschen vertéiren te veel geld, dá es d'
eurzoake van den ondergank. Hààà! ... 't Geld! Altijd altijd 't
geld! ... 't Geld hê miljoenen en miljoenen meinschen in 't verdirf
gebracht, en de meinschen zijn de woorden van Christus vergeten:
Zoalig zijn degene die oarm van giest zijn, want het rijk der Hemelen
beheurt hun toe.
(Tot allen). Niettemin weinsch ik ulder veurspoed en geluk in 't
nieuwe leven da ge te gemoet goat; moarrr ... 'n peist toch niet
dat 't geld, da ge ginter in Amerika goat zoeken, ulder 't gruetste
geluk in de weireld zal brijngen. Geld 'n es moar goed os g'r goe
gebruik van moakt. Peis veural op ulder ziele, beminde parochioanen !
In 't land woar da g' ulder goat vestigen zijn de vijanden van 't
woar geleuf ontelboar. Ketters, schismatieken, joden, protestanten;
verdorven, onzedelijke schepsels, die den noame van meinschen
nie mier 'n verdienen, joa, monsters onder meinschelijke gedoante
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(met nadruk) Mormonen genoemd, die tot twie en dreië en zelfs
tot vier wijven hén ! . , .
MOEDER (verschrikt). Ha moar Hiere toch!
PASTOOR. 't Krioelt er van. Vlucht ulder gezelschap. Blijft woare,
geleuvige, katholieke christenen. Beloof mij da g' uldere godsdienst
noeit 'n zilt verleuchenen, en os ge ginter rijke wordt, da ge d'
oarme parochioanen van ulder geboortedorp nie 'n zilt vergeten.
ENKELE STEMMEN. We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR. Allemoal. Ge moe 't mij allemoal beloven.
ALLEN (met nadruk). We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR. Beloof mij da g' iets zilt doen veur de oarme kirke
van ulder dorp, zeu gauw of da ge keunt.
ENKELE STEMMEN. We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR. Allemoal. Ge moe 't mij nog ne kier allemoal beloven.
ALLEN (met nadruk). We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR. Onz' oarme kirke es 'n veurwirp van spot veur al de
vrendelijngen die hier komen. Menier den burgemiester h@ d'r veuren
gedoan (goedkeurend hoofdgeknik van den burgemeester) wat dat
hij kon, moar de gemiente es euk oarm en d'r es zeuvele te doen.
Onzen toren stoa op 't invallen, de communiebank es te kurt en
te kleine, de mantel van Onze Lieve Vreiwe es versleten, en onzen
orgel 'n speelt hoast nie anders mier as valsche noten. Beloof mij
da ge iets zilt bijdroagen om dien droevigen, schandelijken toestand
t' helpen verbeteren zeu gauw of da ge keunt.
ALLEN (met nadruk). We beloven 't 1
PASTOOR. Loat ons doar 'n gebed op zeggen, alseuk op ulder
veurspoedige reize en gelukkig leven. Zeg mij noar. (Knielt op een
koffer, maakt een kruis en bidt plechtig, met gevouwen handen:)
Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam...
ALLEN (neergeknield, met gevouwen handen en gebogen of ontbloote
hoofden) :
Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam...
PASTOOR. Ons toekome uw Rijk
ALLEN. Ons toekome uw Rijk
(Grootmoeder's stem galmt boven al andere uit. De andere stemmen galmen verward en stotterend door elkaar.)
PASTOOR. Uw wil geschiede op Aarde als in den Hemel.
ALLEN. Uw wil geschiede op Aarde als in den Hemel.
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PASTOOR. Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
ALLEN. Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
PASTOOR. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren.
ALLEN. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren.
PASTOOR. Leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van alle kwaad,

Amen.
ALLEN. Leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van alle kwaad,

Amen.
(Enkele vrouwen snikken in stilte.)
PASTOOR. Wees gegroet, Maria vol van gratie,
De Heer is met u.
Wees
gegroet, Maria vol van gratie,
ALLEN.
De Heer is met u.
PASTOOR. Gebenedijd zijt gij onder alle vrouwen
En gebenedijd is de vrucht uws lichaams: Jezus.
ALLEN. Gebenedijd zijt gij onder alle vrouwen
En gebenedijd is de vrucht uws lichaams: Jezus.
PASTOOR. Heilige Maria Moeder Gods, bidt voor ons arme
Zondaars. Nu en in de uur onzer dood. Amen.
ALLEN. Heilige Maria Moeder Gods, bidt voor ons arme
Zondaars. Nu en in de uur onzer dood. Amen.
PASTOOR (maakt zin kruis en staat op). In den naam des Vaders, .. .
en des Zoons,.., en des Heiligen Geestes. Amen.

(Geratel van een rijtuig achter 't scherm.)
ALLEN (hun kruis makend en opstaande). Naam des Vaders,
s' Zoons, 's Heiligen Geestes amen.
DE VOERMAN (komt in 't deurgat staan, met zijn zweep in de
hand). Alo, jongens, os ge geried zijt .. .
ENKELE STEMMEN. We zijn geried. (Voerman af. Allen tillen
koffers, pakken, gereedschap, enz. op armen en schouders en brengen
het buiten. Gejoel van menigte achter 't scherm.)
VADER (tot grootmoeder). Kom, moeder, 'k zal ou helpen; gij
moet Test op de woagen. (Grootmoeder staat op.) Rozeken, helpt
euk ne kier 'n beetsen.
(Talr ijke nieuwsgierigen verschonen buiten achter de raampjes.)
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PASTOOR (tot grootmoeder). Kom, gruetmoeder Rensken, 'k zal
ou mijne zegen geven. (Hij zegent haar met de hand.)
GROOTMOEDER (met bibberende stem). 't Es lank gelêen da... da...
PASTOOR. Wat zegt-e, gruetmoeder?
GROOTMOEDER. Da mijn moeder mij veur de baste kier 'n kruiske
gegeên hét. 't Was ... op heur stirfbedde ... (Zij weent.)
ROZEKEN (troostend). Joa moar doar 'n spreken we nou nie van,
gruetmoeder. We goan nou noar Amerika.
(Sukkelend geraakt grootmoeder tusschen vader en Rozeken buiten.)
EEN VROUWESTEM BUITEN. Och Hiere kijk toch ne kier! die ouwe
sleure die euk nog mee goat!
DE LANDVERHUIZERS. Vivan Amerika! Vivan Amerika! (Zingend
met begeleiding van de harmonica:)
Waar kunnen wij ook beter zijn
enz. enz.

(Vader en Rozeken weer binnen. Zij scharrelen met behulp vair
Gunst en moeder het laatste b ij elkaar. Al de anderen, behalve
burgemeester, pastoor, Zieneken, Liesken en Bruuntje, die zich met
zin hondje en zin vogelkooien achter den hoek van den schoorsteen
gaat verbergen, dringen juichend en zingend naar buiten in het
gejoel der nieuwsgierige menigte die vóór deur en vensters staat.)
ZIENEKEN (tot Liesken). Ala Liesken, stel het al wel, zilde, en.
alle moanden schrijven e-woar?
LIESKEN. Joa ik, 'k belove 't ou Zieneken. De goe reize zilde,
en ge moet zien da ge mij altijd antwoordt op mijn brieven.
ZIENEKEN. Joa ik. Van as-e we ginter angekome zijn zal ik ou
ne langen brief schrijven. (Zij zoenen zacht elkaar, en beiden af.
Luid opstijgend gezang der landverhuizers.)
BURGEMEESTER (hoofdschuddend tot de pastoor). Dat es 'n leven
e-woar, menier de paster.
PASTOOR. 't Es curieus! Altijd moar leute moaken! altijd moat
leute, 't zij dat 't te passe komt of niet. Gien zurgen, op gien
toekomste peizen.
(Guust en Rozeken met de laatste pakken af.)
VADER (tot moeder, rondk ijkend). We zijn d'r, geleuf ik. W'hén't al..
MOEDER. 'K 'n zie 'k toch niets mier.
VADER (den burgemeester een sleutel aanreikend). Kijk, menier'
den burgemiester,, hier es de sleuter van ou huis. (Reikt hem de
hand.) Stel het al wel, en de gezondheid.
,
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BURGEMEESTER. Merci, Balcoan, en vreiwe (geeft moeder ook de
hand) de goe reize, en veel geluk.
VADER (tot de pastoor). Menier de paster...
PASTOOR. Alo, Balcoan, en vreiwe, de goe reize zilde, en 'n
vergeet ulder belofte niet.
VADER en MOEDER (samen). Ge meug gerust zijn, menier de paster.
ROZEKEN (van buiten). Moeder! voader!
VADER. Joa joa, we komen.
ROZEKEN (in 't deurgat). Voader en moeder, woar és onzen Bruun
toch! Hij 'n es hij op den woagen niet en we moeten veurt.
VADER. Es hij op de woagen niet!
ROZEKEN. Ha bah nien hij, hij 'n es er niet. (Roept naar buiten)
Bruun! Bruun! woar zit-e dan? We moeten veurt!
MOEDER. Hij es hij zeker zijnen hond aan Feelke Verploatse goan
geven. (Roept ook naar buiten.) Ala toe, Bruun, waar blijft-e dan?
VADER (ontdekt Bruuntje achter den schoorsteen). Ha nondedzju!
hij zit hier achter de scheiwe. (Vertoornd tot Bruuntje.) Zij je zot
dan, jongen, of zij -e deuf geworden! Heurt-e niet da we wig goan
dan! Ha nondedomme! Hij zit doar woarachtig nog mee zijnen
hond en mee zijn veugels.
BRUUNTJE (schreiend uit zin schuilhoek komend met zin hondje
in de armen en zin drie vogelkooien over rug en schouders).
Voader, ... moeder, ... loat het mij meepakken.
VADER (verontwaardigd). Watte! dien hond! Wilt hem e-kier sebiet
aan Feel goan geen. (tot Rozeken) Rozeken, roept-e kier Feel, dat
,er hij seffens omme komt.
ROZEKEN (roept op straat). Feelken! Feelken? Ala toe, hoast ou
watte! Ge moet om den hond komen! (Heviggesnik van Bruuntje.)
MOEDER (boos. Tot Bruuntje). Ha gie leulijke loeder die ge zijt
ge zoedt gij ons zonder ou loate wiggoan geleuf ik om bij die
smeirigen hond te blijven! Es 't nog nie genoeg da w'ou ou veugels
baten? (Tot pastoor en burgemeester.) Ha ge meug mij woar ge
, 'k stoa-leuvn,mirdpast en burgmist,
compleet van altroassie op mijn bienen te beven. 'K miende dat
er hem 'n ongeluk overgekomen was.
PASTOOR en BURGEMEESTER (lachend samen). Ha! da es de
moeite weird!
PASTOOR (tot burgemeester). 't Es toch curieus hè, mee dat volk.
BURGEMEESTER (hoofdschuddend). Oo!
..

..

.

.
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STEMMEN BUITEN. Ala toe, verdeeke, hoast ulder watte! We
goan den trein mankeeren! (Bruuntje snikt al door. Gejoel en zang

buiten.)
Es 't te wille van den hond?
(ongeduldig). Joa joa 't, 't es van eigen te wille van den
hond. Ge woar zeker mee mallekoar afgesproken van d'r nie omme
te komen. (Tot Bruuntje) Ala toe, 'n beetse rap, gee hem hier.
BRUUNTJE (snikkend zin hondje streelend). Siesken,... Siesken...
(Moeder neemt het hem ruw uit de armen en geeft het aan Feelken.)
MOEDER. Ala toe toe, al da beslag niet.
FEELKEN. 'n Schriem nie, Bruuntsjen, 'k zal d'r heul goe veure
zurgen, en os ge weere komt zal 't ik ou seffens weeromme brijngen.
(Af met het hondje.)
VADER (duwt Bruuntje met zin vogelkooien voort). Ala veuruit!
snotneuze! lanterfanter!
(Bruuntje hevig snikkend met zin vogelkooien af.)
STEMMEN BUITEN. Vivan Amerika! Vivan Amerika!
EENE STEM (zingend) :
FEELKEN.
MOEDER

Adzjn! adzju! zeu zeg ik aan al de jonkheid!
Adzju! adzju! zeu zeg ik aan vele rijken!
Adzju! adzju aan mijn lief Belzeland.

(Gejoel en kreten, geratel van rijtuig.)
(iu het aftrekkend geratel van 't r ijtuig en het gejoel der
menigte zingend) :
ALLEN

Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onze goede vrienden?

enz. enz.

(Langzaam sterft het gezang weg.)
Allo! ze zijn wig, zilde. D'r zal ruste komen op 't dorp.
BURGEMEESTER (hoofdschuddend). 0, 't es toch zuik 'n dijngen
mee da oarm volk! Ne meinsch helpt ze, zeuveel of da gekeunt,
mee road en doad, moar 't es amoal lijk boter aan de galge; dat
'n gee nieverst om, gien zurge, gien dankboarheid, gien beleefdheid, niets ... (K ijkt om zich heen) Zie me dat hier liggen. 't Es
lijk ne koestal zeu vuil. (Op veranderden toon) We goan wij zeker
euk wig! menier de paster?
PASTOOR. 0 joa w' e-woar. W'hên wij hier onze plicht gedoan.
BURGEMEESTER (aanmoedigend glimlachend). Zeg, ... 'k hê doar
PASTOOR.
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van den uchtijnk 'n gedielte van mijne wijnkelder, da al io joar
toegemesteld was, doen openbreken. H@ je gien goest om e-kier te
kome kijken?
PASTOOR (glimlachend). Kijken?...
BURGEMEESTER. En ne kier proeven, natuurlijk.
PASTOOR (heimelijk). Wa es 't?
BURGEM. (als boven). Richebourg 78.
PASTOOR. Psss ! .. .
BURGEM. Goa je mee?
PASTOOR. Joa ik zilde.
BURGEM. (presenteert zijn sigarenkoker). 'n Sigaarken opsteken?
PASTOOR. Bah joa. Woarom niet?

(De burgemeester geeft hem vuur en hij steekt aan, genoegljk
smakkend. Dan geeft de pastoor op zijn beurt vuur van zijn sigaar
aan den burgemeester.)
BURGEM. (laat de pastoor door). As 't ou belieft, menier de paster.
(Hij volgt den priester naar buiten, en sluit met den sleutel de
deur waarvan men 't slot hoort knakken. Gezellig pratend en dampend gaan ze samen langs het rechter raampje voorbij, en langzaam
daalt het gordijn op het leege tooneel.)
Einde van het Eerste Tafereel.

TWEEDE TAFEREEL.
Op zee.
Het tusschendek der stoomboot. In 't midden een langwerpige tafel met
houten banken er omheen. Rechts en links, en in den achtergrond, de
slaaphokken, met stroozakken plat op den grond. Midden in den achter
een houten trap, die naar het bovendek leidt. Door de opening-grond
van het trapluik ziet men een schoorsteen, een mast met touwen, en een
hangende reddingsboot. Af en toe loopen wandelaars, dames, heeren,
landverhuizers in pittoreske plunje, en ook bedienden van het schip vóór
die opening heen en weer.

Bij het ophalen van 't gordijn zitten enkele landverhuizers pratend
om de tafel. Anderen loopen heen en weer. Grootmoeder ligt links
en Rozeken rechts in hun slaaphok op een stroozak. Philomene voedt
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haar kind, aan den linkerhoek der tafel gezeten. Bruuntje's vogelkooien hangen aan een balk.
EERSTE LANDVERHUIZER (tot tweede). Da we nou nen dreupel
han, hè?
TWEEDE LANDV. (neerslachtig) Ge keunt er gij nog omme lachen
geleuf ik.
EERSTE LANDV. Lachen of schriemen, we zitten d'r nou op en
we moeten d'r deure. 'T es t' hopen dat 't ginter beter zal zijn.
(Luchtig) Och, doaromme nie getreurd. Zie, ik zoe nog gemakkelijk
keunen 'n liedje zijngen. (Neemt de harmonica en begint te neuriën:)
Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar..,

MOEDER. Och Hiere schiedt er toch uit, 't es veel te triestig.

(Eerste landv. houdt op.)
DERDE LANDV. (klagend). Há 'k 't geweten! Ho! ... ha 'k 't
moar geweten! Wa zoe 'k in mijn landeke gebleven zijn.
VIERDE LANDV. Twie vijngers van mijn rechterhand zoe 'k geên
om weer in Belzeland te zijn! En noel mier kloagen, al há ik nog
wel tien kiers mier oarmoe of da 'k er g'had 'n hè!
MOEDER (klagend). 't Zijn toch zuik 'n gelukkege meinschen die
in ulder land meugen blijven! Och Hiere 't zijn toch zuik 'n gelukkige meinschen!
PHILOMENE. 0, da es nou zeker scheun in Vloanderen! Da moe
nou volop den tijd zijn dat de kerseloars bloeien, en da kan toch
zeu goe rieken.
BRUUNTJE. 't Es den tijd dat de miezekes beginnen te br8en. Den
dag ier da we wiggegoan zijn wist er Feelke Verploatse eentje
weunen mee zeven eiers.
ZIENEKEN. Mee zes eiers, h@ Lieske mij gezeid.
BRUUNTJE. 'T 'n es gie woar, 't ha d'r zeven.
MOEDER. Joa joa, gisteren over 'n joar dee Zieneken heur ieste
communie. En nou amoal zeu verre wig, en al de woater rondom ons.
PHILOMENE. Oo! ... d' ieste communie van de meiskes, da zoe
'k toch nog ne kier wille zien! Al die witte moadekes mee ulder
scheune voolen en uldere kirkeboek in d' hand! En d' ijngelkes mee
ulder gauwen vleeren die ze noar de communiebank brijngen! 0,
en de knechtejongentjes zijn almets toch euk zeu scheune, azeu
heul-de-gansch in 't zwart, mee verlakte schoentjes, en ronde
IV
IS
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hoedjes en witte kroagskes! ... Ginter in Amerika 'n doen ze zij
zeker ulder ieste communie niet?
ZIENEKEN. Lieske Verploatse was de scheunste van al d' ieste
communiekanten, passeerde joare.
GROOTMOEDER. De ketters,... de dieë 'n doen ulder ieste communie niet. 'K 'n hé d'r noeit van mijn leven moar ienen gekend,
die heule doagen vloekte en noar kirk of kluis 'n gijng ... Hij 'n
es nie oud geworden.
PHILOMENE (droevig). 0,... 'k weinsche da 'k toch nog ne kier
't klokske van ons kirke mocht heuren. 't Es almets percies lijk
of ik het heurde kleppen veur de messe, en da pak mij compleet
an de keele, en as ik tons wakker worde lig ik in mijn bedde te
schriemen.
GUUST (komt langs de trap beneden). Woarorn 'n komt-e nie
boven? 'T es zuik 'n scheun weere. (Lachend) 'K zoe mij deud
lachen om voader. Hij stoa doar weere boven te parlesanten tegen
al die vrende luizen, en 't 'n es gien lenen die d'r 'n woord van
verstoat.
MOEDER (boos). 0 dien dwoaze loeder, es hij doar weerom al
an 't zieveren! Hij klapt zeker stanvastig zijnen neuze veurbij?
GuUST. Doar 'n es moar ienen bij die van al zijn getoater wa
verstoat. Ge weet wel, die Vloamijnk doar, die al zeu lank in
Amerika weunt.
MOEDER (wantrouwig). Joa, ... da ziet er ne valschoard uit; 'k
'n zoe hem nie vertreiwen.
EERSTE LANDV. Ik euk niet; 't es ne loensche piketter.
GUUST. 0, hij 'n kan hij doar al nie veel kwoad mee doen,
moar 't es onneuzel van doar azeu te stoan zieveren. (tot Rozeken)
Hoe goat 't mee ou? Es 't nog nie 'n beetse beter?
ROZEKEN (diep gedrukt, met zwakke stem). Nien 't; 'k 'n kan
giene wig. 0,... da rollen en da sloan van 't scheep, en die stank
hier , en die slechte kost die we moeten eten, en al die vuiligheid!
Pouah! mijn herte kiert er van omme.
GuUST. Hé de garcon ou vandoage nog nie wa gebracht? (ondeugend plagend) Joa ... 'k geleuve dat hij ou 'n beetse geiren ziet.
't Es wel da Florimond hier nie 'n es. Hij zoe sjaloesch zijn 1
ROZEKEN (nurksch). Da es zijn affeiren, ziet-ie hij mij geiren.
Da moet hij weten. 'K 'n zit-e 'k ik mee hem nie in. 't Ienigste da 'k
vroag es hier zeu gauwe meugelijk wig te zijn, uit da smeirig hol.
.. .
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GUUST. Hawèl, kom mee noar boven zeg ik ou, en ge zil genezen
zijn. (Tot allen.) Da es e-kier oardig dat-e gulder zen koppig zijt,
en da ge mij nie 'n wilt geleuven. 'K zegge dat 't scheunste weere
van de weireld es. (Wijst naar boven.) Kijk ne kier noar al de volk
die doar wandelt.
(Terwijl Guust deze laatste woorden uitspreekt slaat een golfslag
over 't dek. Scherp geschreeuw en gegichel daarboven van weg
wandelaars. Straaltjes water komen langs de trappen-vluchtend
naar beneen gespeld.)
EERSTE LANDV. (lachend). Ha joa 't 't dijnke mij euk dat 't
scheun weer es. De zee valt tot op onze kop.
GUUST. 't Es wel 't spreke weird veur 'n ijnkel boare die 'n
beetsen oversloat. (Boven op 't dek galmt luid een bel.)
TWEEDE LANDV. Heurt! de belle van de slechte kost!
DE STEWARD (daalt vlug de trappen af met een stapel blikken
kroesen op den arm). Alo, jongens, ge goat nog ne kier an de
fricot liggen. (Hij schikt de kroesen vlug op tafel.)
DERDE LANDV. 't Es zeker weeromme vurt vliesch en gloazen
eirdappels lijk gisteren?
VIERDE LANDV. De virkens 'n zoên 't bij ons nie willen eten.
STEWARD. Heur ne kier, meinschen, ik 'n hé 't nie gemoakt,
zulle. Ik geef het ulder lijk of ik het zelf krijge. (tot Rozeken aan
wie hij heimelk twee sinaasappels in de hand stopt) Neem, da es
veur ou, moar an d' ander nie zeggen, zulle. Hoe goat 't er mee?
ROZEKEN. Merci. Stillekes.
STEWARD. 'K zal ou t' oavend 'n beetse dessert mee brijngen
van boven. (Vlug langs de trap af.)
VADER (boven op den trap, tot iemand dien men niet ziet). Yes
sir, yes sir; toe van den oavend zilde. Yes sir, good bye. (Komt
lachend beneen.)
MOEDER (tot vader). 0 gien dwoazerik! Tegen wie stond-e doar
nou al weere te babbelen? Doar 'n es hier God noch ziele die ou
kan verstoan.
VADER (opgewonden). Mij nie verstoan! Gij zijt er wel mee da ze
mij nie 'n verstoan! 't Es euk ne Vloamijnk, moar die al lank in
Amerika weunt. Hij 'n klapt bijkans gien Vloamsch mier. Moar
ik spreek al firm goed Engelsch weet-ge? (Schimpgelach van moeder
en de landverhuizers.) Dat 't gien woar 'n es! Yes sir, good bye,
sir; how do you do! All right! and you! (Toenemend gelach.) 't Es
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bovendien ne firmen broave veint; en... en hij kent Florimond,
weet ge?... en en hij goa mee mee ons noar die plaatse ... hoe
hiet dat doar euk? ... woar da Florimond weunt?

GUUST. Noar Rock Island?
VADER. Percies. Hij vroeg mij of da we ginter al geëngageerd
woaren om te wirken, en ik he hem gezeid van joa. 'K hê hem
gezeid da we drei dolloars doags gijngen verdienen.
PHILOMENE. 0 gie leugenaere! (Gelach.)
VADER. 0, dat 'n es moar wa klappen, e-woar, om den tijd te
passeeren. Hij liegt hij euk. Hij zegt dat hij vier dolloars verdient.
Zij liegen zij allemoal om te miest, doar boven. (De Engelsche
komt langs de trap beneden.)
EERSTE LANDVERHUIZER. Hola! doar es weere die Engelsche,
die ons wil bekieren. (tot vader) Ala Balcoan, aangezién dat-e nou
toch zou goed Engelsch keunt, 'n moet er gij moar tegen
spreken.
VADER. Joa moar gie vuilkleut ! .. .
DE ENGELSCHE. Goed dag, menschen, hoe gaat het met u?
Ijk kom u nog eens spreken.
EENIGE STEMMEN. Goén dag, ieffreiwe.
MOEDER. Och Hiere, 't goa het azeu stillekes , ieffreiwe.
ENGELSCHE. IJs de eten nog altijd slecht?
MOEDER. Bah joa 't, ieffreiwe. We spraken d'r doar zjuust van_
't Es almets te slecht om an de biesten te geén.
PHILOMENE. 't Es 'n schande, ieffreiwe, wat da z' ons hier
geven. 'K 'n krijge zelfs gien beetse melk mier veur mijn kind.
ROZEKEN (klagenden toon). 'K ben d'r ziek van, ieffreiwe. 'K 'ii
kan op mijn bienen nie mier stoan van fleiwte.
ENGELSCHE. Ooh! ijk geloof het wel. IJk zal zorgen dat gij
beter eten krijgt als gij maar naar mij wijlt luisteren. (Algemeene
stilte.) Wijlt gij doen wat ijk verlang, dan zult gij allen veel
gelukkiger zijn? (Algemeene stilte.)
MOEDER. Ha moar wa zoên we moeten doen, ieffreiwe?
ENGELSCHE. Gij zoudt moeten protestanten worden. (Algemeene

stilte.)
VADER. Protestanten? ... wa... wa zijn dat, ieffreiwe.
ENGELSCHE. Dat zijn de vijanden der katholieken.
MOEDER (droevig). Ha moar, ieffreiwe, we zijn wij katholieken:
goeje, geleuvige, godvruchtige katholieken.
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GROOTMOEDER. Gien ketters, gien geuzen, we lezen ier da w' an
toafel goan.
ENGELSCHE. Oàh, dat weet ik wel, moar gij moet protestanten
worden om gelukkig te zijn.
MOEDER. Ha moar ieffreiwe toch!
VADER (krabt in zijn haar). Verdeeke da es 'n dijngen! W'n
wete wij zelfs nie wat dat da es.
ENGELSCHE. IJk zal het u zeggen en ijk zal u helpen. Gij kent
niet de ware God en ijk ken hem wel.
MOEDER. Aa moar iefer toch!
ENGELSCHE. Oah yes, zoo moet het gaan. Beloof mij dat gij
wijlt protestanten worden en ijk zal direkt voor u zorgen.
VADER. Ha moar, ieffreiwe, w'n keunen of w'n meugen wij da
niet doen. W'h@n nog veur da we vertrokken an menier de paster
beloofd da w'altijd getreiwe en godvruchtige katholieken zo @n
gebleve zijn.
ENGELSCHE. Uwe pastor weet niet wat de ware God is. Beloof
mij nu direct dat ge wilt protestanten worden.
EERSTE LANDV. (tot de anderen). Wille we 't moar doen? Wa
reschieren-we doaraan? De paster 'n zal da toch nie weten.
ENGELSCHE. 0, ja maar, de pastor moet dat weten. Zoodra gij
protestant geworden zijt, schrijf ijk hem dat hij u uit de katholieke
kerk moet schrappen.
VADER (krabt in zin haar). 0 joa moar joa moar, Sakerdeeke 1..
(tot moeder) 't Denke mij da we doar nie 'n meugen an beginnen
zilde! Doar .zoén we te veel vuil keune mee vangen!
MOEDER (angstig). 0 nie nie zilde 1 Op die manier 'n meugen we
zeker niet. Zie je gij ons loater meschien weer op 't dorp komen.
't Zoe wa zijn! Ze zo @n mee stienen achter ons smijten.
TWEEDE LANDV. (tot derde). Moar nondedzju wa zijn da,
protestanten? Weet-e gij doar wa van?
DERDE LANDV. Ah zoe 'k wel. Da es al verre lijk de geuzen en
de fra-messons, geleuve 'k ik... 'K geleuve 'k da ze zij almets
theupe moete komen om te vloeken.
ENGELSCHE (tot Philomene). Wijlt gij het doen? en ook uw kind?
PHILOMENE (verschrikt). 0 neen ik, ieffreiwe. 'K 'n durve nie,
jonk. (Streelt haar kind.) Och Hiere nien ik zilde en da oarm
schoapken die noar d' helle zoe gaan.
ENGELSCHE. De hel bestaat niet.
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PHILOMENE. Joa joa, ieffreiwe, ge zeg gij da wel...
MOEDER. Nie nie, ieffreiwe, w'n goan onz' ziel an den duvel
nie verkeupen.
ENGELSCHE. De duuvel bestaat niet.
MOEDER. Joa joa, ge zijt er wel mee, dat hij nie 'n bestoat. Ze
zoen 't ons wijs moaken. Nie nie: goe verloren vele verloren;
moar ziele verloren alles verloren.
ENGELSCHE. Gij kent dat niet en ijk ken het wel. (tot Rozeken)
Wijlt gij het doen?
ROZEKEN. 0, nien ik, ieffreiwe, 'k 'n durf euk niet; 't zoe ons
te doanig schande gesproken worden, ginter.
ENGELSCHE (tot Bruuntje). Wijlt gij het doen? IJk zal u nieuwe
schoone vogels geven.
BRUUNTJE (tot moeder). Wa es da, moeder? Wa moe ze zij hen i`
MOEDER (tot Engelsche). Hij 'n verstoa hij nie wa da ge gij hem
vroagt, ieffreiwe; moar hij 'n mag hij da toch euk niet doen, zilde.
Ala, 't spijt het ons, moar...
ENGELSCHE (tot grootmoeder). Wijlt gij het doen?
(Grootmoeder houdt zich of ze niet begrijpt.)
MOEDER. Z'n heurt niet goed, ieffreiwe. Z'es 'n beetse deuf.
ENGELSCHE (tot moeder). Vraag gij het haar dan.
MOEDER (tot grootmoeder). Gruetmoeder, die iefer vroagt of dat-e
gij protestant wilt worden.
GROOTMOEDER. Of dat 'k... wa zegt-e?
MOEDER (luider). Of dat ge protestant wil worden.
GROOTMOEDER (hevig verschrikt). Och Hier es da 'n protestante?
Och Hiere jongens doe ze toch wiggaan! G'n meug toch ulder ziel
an den duvel niet verkeupen! (maakt bang een kruis). Och Hier
och God, we zillen allemoal noar d' helle goan!
MOEDER (tot Engelsche). Z'n durf zij euk niet, ieffreiwe. 't Spijt
ons doanig, moar...
ENGELSCHE (tot Zieneken). Wijlt gij het doen?
ZIENEKEN. 0 nien ik zilde, ieffreiwe, en nog moar mijn ieste
communie gedoan hen.
ENGELSCHE. Oah! dan kan ik u ook niet helpen. Gij kunt er
u nog eens over bepeinzen. Good bye. (Af.)
MOEDER (veenend). Och Hiere da ès toch 'n dijngen! Wulder
worden hier toch getormenteerd.
STEWARD (vlug beneden komend met een groote kom). Allo, jon-
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gens, valt er moar an! (hij vult de kroezen met eten. Allen komen

naar de tafel toe.
VADER. 'K 'n zal nie wachten geleuf ik, want 'k zie ze vliegen.
Nog liever slechte kost en mijn ziele dan goeie kost en gien ziele.
MOEDER (tot grootmoeder, die zij helpt opstaan). Kom, gruetmoeder , we gban eten.
GROOTMOEDER. Watte ! ... onz' ziele verkeupen! Loat ons alle
ne goejen Onze Voader lezen jongens. (Zij maakt een kruis-moal

en gaat, halfluid gebeden prevelende, naar de tafel. Ook de anderen
maken een kruis en doen een kort gebed.)
EERSTE LANDV. Pouah! Alweere die smeirige stijnkende biestekost van gisteren. (Gooit met walging zin lepel weg.)
STEWARD (tot Rozeken, die h ij haastig een stuk taart in de hand
stopt). Neem.
ROZEKEN. Merci. (Steward haastig af.)
TWEEDE LANDV. (gooit ook met walging zijn lepel weg). Whààà ! .. .
die biesten! die smeirige biesten!
EERSTE LANDV. En boven doar, in d' ieste klasse, smijten ze
mee heul iemers scheun goe eten in de zie. 'K hê 't nondedzju
gezien, nie langer of gisteren nog. 'n Heul kieken, nondedzju!
'n Kieken woar dat er nog gien halve vleere van gesneen 'n was!
En ne rosbuuf, zeu gruet of mijn heufd, nondedzju! 'K he 't
ulder zien in 't woater smijten, mee mijn eigen eugen gezien,
nondedzju! binst da we wulder hier van den honger liggen te
craveeren.
VADER. Z'n keunen den overschot van d' ieste klasse nie rechveirdig verdielen zeggen ze, en bovendien 't zoe ulder te veel wirk
geén; doarom smijten ze 't liever moar allemoal wig.
VIERDE LANDV. 't Es 'n schande! 'n schande 1
MOEDER (weenend). 'K 'n kan da euk nie eten! 'K 'n kan 't nie
eten! 't Es te wrie slecht vandoage ! Mijn herte kiert er van omme.
GUUST (woedend opspringend). 'K 'n kan 't goddome euk nie
eten. (Balt zin vuisten.) 'K zoe d'r compleet ... (Steward terug op.)
Nondedzju! garçon, het-ons nie wa anders. Dat 'n es nou toch
gien meinschelijk eten mier! De zwijnen 'n zoén 't nie willen!
STEWARD. Meinschen, 'k 'n kan...
PHILOMENE (schreiend). Brijng mij te minsten 'n beetse melk
veur mijn kind. (Boos, met gillende stem.) Moet da oarm schoap
hier nou craveeren van den honger!
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EERST LANDV. (woedend opvliegend, met gebalde vuisten). W'n
zijn nondedzju toch gien biesten! Woarom 'n geven z' ons den
overschot van d' ieste klasse niet, in ploatse van al da goe eten in
de zee te smijten! (Gooit met geweld zin kroes tegen den grond.)
Verdome! .. .
STEWARD (met een blik naar boven). Ch. . . tt! Pas op! pas op!
de kapitein es doar, mee den dokteur en de chef. Ze doen ulder
doagelijksche ronde.

(Plotselinge stilte, terwijl kapitein, dokter en chef naar beneden
komen. Eerste landverhuizer raapt haastig zin kroes weer op.)
KAPITEIN (met korte bruske stem). Good day. Alles goed, hè!
(Kijkt langzaam rondgaande, over tafel waar allen in stilte weer
probeeren te eten.) Eten all right. (Kijkt naar de slaapplaatsen.)
Ook het beddegoed in orde? Maar 'n beetje meer luchten, hè?
Het ruikt hier niet goed. (ziet Rozeken) 'n Beetje ziek, hm? Zeeziek? (Tot dokter) Nothing, hè?
DOKTER (hoofdschuddend). Nee, niets, kapitein, heelemaal niets.
KAPITEIN (tot Rozeken). 'n Paar dagen vasten, hè! Alles weer
in orde. (Ziet de vlek van het gemorste eten op den grond. Met ge.
fronste wenkbrauwen tot eerste landverhuizer.) Niet morsen met het
eten, hm? Netjes weer opdrogen. (Gaat langzaam, rechts en links
inspecteerend met dokter en chef naar de trap.) Allo, good day.
EERSTE LANDV. (opstaande; met bedeesde stem en houding). Menier
de kapetein as 't ou belieft, zoe 'k ou nie 'n woordeke meuge
spreken?
KAPITEIN (keert zich barsch om). Wat is er?
EERSTE LANDV. Menier de kapetein, as 't ou belieft, zoe 't
toch nie meegelijk zijn van ons 'n beetsen beter eten te ge@n?
We 'n kéünen die slechte kost nie mier eten, menier de kapetein.
Dat 'n es gien meinscheneten.
CHEF (woedend, tot eerste landverhuizer). Wa mankeert er aan?
VADER. 't Stijnkt. 't Es bedorven, menier de kapetein!
GUUST (ruw). 't Vliesch es vurt; riekt er an. (Steekt zin kroes

uit naar den kapitein. Verontwaardigde beweging van kapitein.)
PHILOMENE (schreiend). 'K 'n krijge zelfs gien beetse melk veur
da schoapke van da kind.
KAPITEIN (gezagvoerend). Ch. . . tt! (Neemt de kroes, ruikt er
aan, geeft hem terug.) Dat vleesch is goed. Daar mankeert niks an.
CHEF. Dat tuig is nooit tevreden, captain. Geef ze .. .
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GUUST (gooit plotseling brullend zijn kroes op den grond). Nim
goddome! Eet het zelf op.
KAPITEIN (tot chef en steward). Chef, ... steward, arresteer die
kerel! (Chef en steward springen toe en grijpen Guust b ij den kraag.
Algemeen angstgekreet.)
GUUST (als razend zich verdedigend). Nondedzju! Goddome!
Nondedzju!
MOEDER, PHILOMENE, ROZEKEN (te gelijk). Och Hier, och
Hier! 'n doe hem toch gien kwoad l
(Bruuntje en Zieneken beginnen luidkeels te huilen.)
GROOTMOEDER. 0! O 1 o!
VADER en EERSTE LANDV. (woedend, trachten Guust te verlossen).
Loat hem los ! Die jongen 'n hé ulder nie misdoan. 't Es nen broave
jongen. 't Es den broafste jongen van de weireld.
KAPITEIN (trekt zin revolver). Weg! ... of 'k schiet!
(Verschrikt gillend deinzen allen achteruit terw ijl chef en steward
Guust, die zich steeds woedend en vloekend verdedigt, over de trap
naar boven sleuren, waar vele nieuwsgierigen staan te kijken.
Kapitein en dokter insgeljks vlug naar boven.)
MOEDER (huilend). Och Hiere, voader, wa goan ze toch mee hem
doen? (Wil ook mee naar boven hollen.)
ENGELSCHE (naar beneden komend, tot moeder). Wéés gerust,
wéés gerust. IJk heb de captain gesprowke en er zal hem geen
kwaad gebeuren,
GROOTMOEDER (verschrikt). 0; doe de dieë wiggaan, doe ze

wiggaan! (Maakt een kruis.)
MOEDER (weenend). Och Hier, ieffreiwe, helpt ons toch 1 Och
Hiere da es toch 'n dijngen! Azeu nen broave jongen! Hadt hij
hem toch zeu kwoad nie gemoakt veur da slecht eten.
ENGELSCHE. Als gij wilt protestanten worden zal ijk hem wel
uit de gevangenis helpen.
MOEDER (snikkend). Ha moar ieffreiw os 't ou belieft 'n spreekt
doar nou toch nie mier van, en helpt ons liever zander dat w'
ons ziele verkeupen. (tot vader) Kom voader, loat ons goan kijken
wat da ze mee onze Guust gedoan hén. 'K vreeze da z' hem toch
zeuveel kwoad zillen doen.
ROZEKEN (snikkend uitgestrekt op haar bed). 't Zijn meurdenoars!
meurdenoars!
PHILOMENE (weenend). W'n zillen ginter noeit levend ankomen.
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VADER (opgewonden). Da z' ulder nondedzju oppassen van hem
kwoad te doen! (tot allen) Kom? we goan d'r allemoal noartoe.
We moên hem weer hén. We zille roepen en tieren tot da z' hem
losloaten. 'K zal ... (eensklaps verrukt als door een goede ingeving)
'k zal 't an die Vloamijnk vroagen die mee ons meegoat, den
dienen zal ons wel helpen!
AL DE LANDVERHUIZERS. Joa, joa! we moén hem weer hen!
(Allen de trap op en af, uitgenomen de Engelse/th, grootmoeder en
Rozeken.)
PHILOMENE (tot Rozeken). Kom, Roze, goa euk mee.
ROZEKEN (veenend an zuchtend). 'K 'n kan niet, 'k ben te ziek;
'k 'n kan op mijn bienen nie stoan. (Philomene af. Een oogenblik
stilte.)
ENGELSCHE (tot grootmoeder). Wijlt gij het mij nu beloven,
grootmoeder?
(Grootmoeder gaat met verschrikt gelaat, kruisteekens en afwerende handgebaren makende, links naar haar slaaphok eu kruipt
er in weg. Boven op het dek loopen vrooljk pratende en lachende
passagiers en passagiersters wandelend heen en weer.)
ROZEKEN (uitgestrekt op haar stroobed rechts). Och ieffreiwe, loat
ons nou toch gerust. Greutmoeder es schouw van ou en ik voele
mij toch zeu ziek.
ENGELSCHE (trotsch heengaande). Gij moet het weten. Good bye.
STEWARD (verwonderd). Kijk kijk, ze zijn amoal wig geleuf ik.
(Ruimt de tafel op.) Ge zoedt toch lijk zeggen dat 't ulder nie
gesmoakt 'n hêt. (Ziet Rozeken.) 0, zij je gij doar nog? (Zet de
kroezen weer op tafel en komt bij haar.) Hoe goat 't er mee?
ROZEKEN (richt zich zuchtend half overeind). 0,... slecht. 'K
ben toch zeu ziek. Wa hén ze nou mee onze Guust gedoan?
STEWARD. Niemendalle. Ze zillen zij hem 'n uur of twie in 't
prison houen en hem dan losloaten. Moar't es spijtig dat da percies
mee de kapetein gebeurd es.
ROZEKEN (klagend). Woarom geven z' ons toch euk zuik 'n
doanig slecht eten?
STEWARD. Da es op alle schepen gelijk. 't Es het op de landverhuizers dat de compagnies 't mieste geld verdienen. An d'
ieste klasse 'n hên ze zij nie veel over. D'r goat doar al te veele
verloren.
ROZEKEN. Hol ... al da goe eten da z' over beurd smijten binst
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da we hier van den honger craveeren! Woarom 'n geven z' ons
dien overschot niet?
STEWARD. Ha moar ze 'n keunen zij da nie doen. Da zoe al te
veel tijd en moeite kosten om da amoal te verdeelen. (streelend)
Moar weet-e watte... (hurkt bij haar neer) 'k zal ik on van den
oavond nog 'n scheun stikske visch brijngen uit d' ieste klasse;
moar g'n meug het an d' ander nie zeggen, zilde.
ROZEKEN (Walgend). Pouah! ... 'K 'n kan hier niet eten. Mijn
herte kiert er van om as ik er op peize. Hoe lank moet da nou
toch nog duren ier da w' in Amerika zijn?
STEWARD. Nog drei doagen, as-e we gien slech weer 'n krijgen.
(Kijkt naar het luchtgat boven de kop.) Moar ik vrees er veuren;
't weere betrekt. (Het tooneel verduistert.)
ROZEKEN. Och Hiere! 'k zal deud zijn ier da 't zeu ver es.
STEWARD (fleemend). Zoe je wel. Van as ge ginter zijt es 't al
vergeten; en zeu lank as da g' hier zijt zal ik scheune veur on
zurgen. (tracht haar hand te nemen) 'K zal ou al brijngen da g'
hén wilt.
ROZEKEN (trekt haar hand terug, met tranerige stem). Och 1..
en die troebels mee onze Guust 1 As ze hem moar gien leed 'n
doen...
STEWARD (geruststellend). Wa zoên ze, t' Oavend baten z' hem
al los.
ROZEKEN. Voader en moeder en al d'ander zijn d'r noartoe om
hem los te krijgen. Voader kent hier ne Vloamijnk die in Amerika
weunt, en hij goa vroagen of hij hem wilt helpen om Guust los
te krijgen.
STEWARD. Dat 'n zal nie lukken. Ze moên ulder stil houen. En
ge moet euk an ou voader zeggen dat hij oppast mee die Vloamijnk
die altijd tegen hem komt klappen. Dat 'n ès giene Vloamijnk;
't es nen Amerikoansche spioen die de landverhuizers tracht uit
te hurken om te weten of da z' onder kontrakt noar Amerika nie
'n komen.
ROZEKEN (verschrikt). Och Hiere! mag da niet?
STEWARD. Nie uien 't, 't en mag zeker niet. Van as ze weten
da g' onder kontrakt noar Amerika komt houen z' ou ginter tegen
en zenden ze ou bij d' ieste occoasie weeromme. Ge zilt er doar'
wel zien zitten as w' ankomen. Ze steken z' in kotten apoart percies
lijk wilde biesten, en mee den iesten beut die vertrekt moén ze
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weere wig. Ze doen dat om de vrendelijngen te beletten in Amerika
de leunen te bedirven.
ROZEKEN. Och Hier en voader die toch zeu onvoorzichtig es!
Hij leupt heule doagen al babbelen mee die veint.
STEWARD. Komt-e gulder meschien onder kontrakt noar Amerika?
ROZEKEN (wantrouwig). Zoên we wel, moar...
STEWARD (lachend). Van mij 'n moet-e niet schouw zijn, zilde.
Ik 'n ben gienen Amerikoanschen spioen en 'k 'n zal ulder nie
beklappen.
ROZEKEN. W'n zijn wulder hoegenoamd onder gien kontrakt,
moar voader es azeu 'n beetse van nen blagueur, en hij zoe hij da
almets keune zeggen om te boffen. We wete wij nog niet wat da
we ginter zillen doen.
(Lachend en gillend loopen passagiers op het dek voorbij bet
luchtgat. Een windvlaag slaat een golf over de railing en water
spelt langs de treden van de trap. Het tooneel wordt nog donkerder.
STEWARD (even opkijkend). 'K geleuve da we weer 'n beetse
zillen dansen van den nacht. (tot Rozeken vertrouwelijk) Enne...

es er ginder niemand die ge kent?
ROZEKEN (gegeneerd). 't Doet... d'r es ginter iemand.
STEWARD (vleiend insinueerend). 'n Beetse van 'n lief meschien?
(Rozeken buigt , schuchter het hoofd.) Hm?...
ROZEKEN (bedeesd). Joa 't... mijn lief weunt ginter.
STEWARD. Hoe hiet hij?
ROZEKEN. Florimond.
STEWARD (jaloersch). En goat-e ginter noartoe om mee hem te
treiwen ?
ROZEKEN. 't Es het toch azeu geschikt.
STEWARD (gr jpt plotseling driftig haar hand). Rozeken, 'k zie
ou toch euk zeu geiren. Treiw liever mee mij.
ROZEKEN (trekt verschrikt haar hand terug). 0, wa peist-e?
Wa mient-e wel dan?
STEWARD (haristochteljk). Loat mij ou te minsten 'ntotsege@n.
(Dringt naar haar toe.) Toe! ... hij 'n zal hij da toch nie weten.
ROZEKEN (heftig achteruitdringend, zoodat zij bijna, op het halfduister tooneel, niet meer zichtbaar is). Nie nien ik! Wa miende
gij wel dan! (dringend) Ge moet ou stil houen! Gruetmoeder

ligt doar !
STEWARD (even omkijkend, minachtend).

Peuh ! ... de die 'n zal
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d'r nie vele van vertellen! (komt weer tot Rozeken) Toe, Rozeken,
toe, os 't ou belieft.
ROZEKEN (zich verdedigend ). Ge moet mij gerust laten. (plotseling gillend) Loat mij gerust zeg ik ou of 'k goa roepen! (Poelende
en pretmakende passagiers boven op 't dek. Rozeken nog luider
gillend.) 0 gie sloeber die ge zijt! Voader! Moeder! Guust! Gruetmoeder! Gruetmoeder! (Steward verdwijnt naast Rozeken. Beiden
onzichtbaar geworden.)
GROOTMOEDER (kruipt half uit haar bed, schor gillend) Och
Hier! Och Hier! Och Hiere!
ROZEKEN (met versmoorde gilstem) Gruetmoeder! helpt mij!'
Gruetmoeder! Meurd! Meurd! Meurrrd ! .. .
Het gordijn valt snel.
Einde van het Tweede Tafereel
DERDE TAFEREEL.

De Aankomst.
Een ruime, halfronde zaal. Rondom hokken van houten latwerk, door
houten beschotten van elkaar gescheiden. In enkele van die hokken zitten,
menschen opgesloten als wilde beesten in kooien. Midden in de zaal het.
bureau van den Inspecteur der Landverhuizing. Rechts een uitgang. In
den achtergrond een hellend bruggetje, toegang gevend tot het schip,
dat men op het uiterste plan ziet liggen. Op dat bruggetje en op het
scheepsdek waar groote bedrijvigheid heerscht, staan de landverhuizers,,
in allerlei pittoreske kleederdracht, beladen met pakken, manden, koffers,
arbeidersgereedschap enz. in dichte drommen geschaard. Twee matrozen
houden rechts en links van 't bruggetje de wacht. Naast het bureau van
den inspecteur staan twee policemen.
Bij het ophalen van 't gordijn komen de landverhuizers in dichte
groep over het bruggetje in de zaal. Men ziet Bruuntje met zin
vogelkooien over rug en schouders.
INSPECTEUR (luid roepend naar den achtergrond). Even tegen
Niet allemaal te gelijk! (tot Duitsche landverhuizer) Hoe-houen!
is uw naam?
DUITSCHE LANDV. (met spade en bil over den schouder). Karl
Werlemann.
INSPECTEUR. Uw nationaliteit?
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DUITSCHE LANDV. Duitscher.
INSPECTEUR. Wat voor ambacht of werk oefent gij uit?
DUITSCHE LANDV. Aardewerker.
INSPECTEUR. Komt gij onder arbeidskontrakt naar Amerika?
DUITSCHE LANDV. Neen.
INSPECTEUR (hand in de hoogte). Uw eed daarop.
DUITSCHE LANDV. (als boven). Ik zweer het.
ROZEKEN (tot vader, boven op het bruggetje. Snikkend, op driftigen toon). 'K zal 't zeker zeggen! 'K zal 't an heul de weireld
zeggen! 'K zal bij de politie goan, tot dat de sloeber veur zijn
leven lang in 't kot gesteken wordt!.
VADER (dreigend). Zwijg, zeg ik ou. 't Es ons die g' in 't kot
zilt doen steken.
ROZEKEN (wanhopig). 0?... da Florimond hier toch woare!
Woarom 'n es Florimond toch op zijne post niet. 0! o! o!
INSPECTEUR (omgekeerd naar 't bruggetje). Ch. . . tt ! Zwijgen daar!
en uw beurt afwachten! (tot Duitsche lande.) Waar gaat ge naar toe?
DUITSCHE LANDV. Naar Chicago.
INSPECTEUR. Wat gaat ge daar doen?
DE ENGELSCHE (boven op 't bruggetje, tot Rozeken. Haar woorden smoren het antwoord dat de Duitsche landv. aan den inspecteur
geeft). Als gij wijlt protestant worden zal ijk maken dat de misdadiger gestraft wordt.
INSPECTEUR (keert zich woedend om). Zwijgen, goddem! (tot
Duitsch landv.) Wat zegt ge? (Rozeken bljft snikken.)
DUITSCHE LANDV. Werk zoeken.
INSPECTEUR. Met hoevelen zijt ge!
DUITSCHE LANDV. (omkijkend naar zijn familie, die hem volgt,
beladen met pakken en valiezen). Met ons zeven. Ik, en mijn vrouw,
en vijf kinderen.
INSPECTEUR. Hebt ge middelen van bestaan om intusschen van
te leven.
DUITSCHE LANDV. Ja.
INSPECTEUR. Hoeveel?
DUITSCHE LANDV. Dertig dollars.
INSPECTEUR. Laat zien. (Duitsche landv. haalt zin geld te voor
-sch
ijn.) All right! Ga.
DUITSCHE LANDV. (schuchter). Mogen w' in 't land binnen, meneer
de inspecteur?
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INSPECTEUR (ongeduldig). Ja, zeg ik. Ben je dan doof? Allo!
maakt spoed! (Duitsche landv. en familie rechts af.)
ROZEKEN (hevig snikkend). 01 o! o 1 .. .
VADER (woedend). Ha maar zwijg toch, zeg ik ou.
MOEDER. Houd ou stille tot da we binnen zijn.
ROZEKEN. 0! o! o!
INSPECTEUR. Ch.. . tt ! ... (tot Hongaarsche landv.) Hoe is uw
naam?
HONGAARSCHE LANDV. (in lompen, een grauw vuil pak op den

schouder). Roedi Razi.
INSPECTEUR. Uw nationaliteit.
HONG. LANDV. Hongaar.
INSPECTEUR. Wat voor ambacht of werk oefent gij uit?
HONG. LANDV. Daglooner.
INSPECTEUR. Komt gij onder arbeidskontrakt naar Amerika.
HONG. LANDV. Neen.
INSPECTEUR (rechterhand in de hoogte). Uw eed daarop.
HONG. LANDV. Ik zweer het.
INSPECTEUR. Waar gaat ge naartoe?
HONG. LANDV. (aarzelend). Ik... ik weet het niet. Daar waar
ik werk kan vinden.
INSPECTEUR. Met hoevelen zijt ge?
HONG. LANDV. (kijkt om naar zijn familie die hem volgt). Ik,
mijn vrouw en drie kinderen.
INSPECTEUR. Hebt ge middelen van bestaan om intusschen van
te leven ?

(Hong. landv. begint plotseling te schreien en stamelt onverstaanbaar klanken.)
INSPECTEUR (ongeduldig). Wat? wat?... wat zegt ge? Duidelijk
spreken.
HONG. LANDV. (steeds schreiend). Dat ik iets had, meneer, maar
dat het mij op 't schip gestolen is.
INSPECTEUR. Door wie? Wie heeft het gestolen?
HONG. LANDV. Ik weet het niet, meneer. Het is gestolen terwijl
we sliepen.
INSPECTEUR. Leugens! Ik ken die histories! Gij hèbt geen geld,
dat is de waarheid! (tot de politie-agenten naast hem) Allo, neem
die kerels mee en (wijst naar de hokken links) berg ze daar op.

(De policemen maken zich van den Hongaar en zijn familie meester.)
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HONG. LANDV. (smeekend tot inspecteur). Och meneer, ik smeek
u, doe dat niet. Wij zijn eerlijke menschen. Laat ons in het land
binnen.
INSPECTEUR (ruw). Geen kwestie van. Wet is wet. (Wijst naar
de hokken links.) Dáár gaat ge binnen, en met de eerste gelegen-.
heid naar Europa terug.
DE VROUW VAN DEN HONGAAR (wanhopig schreiend). 0 asjeblief, doe het voor onz' arme kinderen. Wij zijn toch zoo arm en
zoo ongelukkig. Er is geen bestaan voor ons in ons land. Wij
moeten er van ellende sterven.
INSPECTEUR. Neen, zeg ik, neen, duizendmaal neen! De wet
verbiedt het! Meent gij misschien dat ik 'n wet voor u apart kan
laten maken? (driftig) Meent gij misschien dat ikzelf aan de wet
niet moet gehoorzamen? Of dat ik mij hier voor mijn plezier sta
heesch te schreeuwen, den ganschen dag, van 's ochtends tot
's avonds! Allo, hop 1 Ik kan niets voor u doen. Ge moest u maar
in regel stellen. (Luid schreiend worden Hong. landv. en zin

familie in het hok geduwd. Policemen terug b ij 't bureau.)
VADER (bevend van schrik tot Rozeken, terwijl Hong. landv. en
familie worden weggebracht). Past op, zilde! Zie wat da ge doet!
Da g' ons hier euk niet 'n doet te vurte steken. (tot de andere
landverhuizers) We moeten broave zijn, zilde! Zien dat w' onze
Guust los krijgen en dat w' hier al t'heupe wig geroaken. (Kijkt
angstig naar den uitgang rechts). Nondedzju! da es toch 'n dijngen
da Florimond doar nog nie 'n es.
ROZEKEN (snikkend). 'K zal 't toch zeggen! 'K zal 't toch zeggen!
Al moest het mijn leven kosten! En gruetmoeder hêt er bij geweest
en ze zal 't euk zeggen!
MOEDER (angstig en dringend). G'n meug nie, Roze, g'n meug nie.
GROOTMOEDER (hoofdschuddend). 0! o! zulk 'n vrieë dijngen!
Zulk 'n vrieë dijngen!
VADER (dreigend tot Rozeken). Past ou op! Nondedzju!
PHILOMENE (tot Rozeken). Ha moar 'k zoe 'k zwijgen, Rozeken.
't Es het nou toch gebeurd.
ROZEKEN (koppig). 't Es gelijk! 'K zal 't doen! 'K zal 't zeggen!
INSPECTEUR. Ch.. - tt ! ... al dat lawaai niet daar. (tot vader)
Hoe is uw naam?
VADER (beleefd en vriendelijk glimlachend). Koarel, menier den
inspecteur, 'k hiet-e 'k ik Koarel Balcaen, en 'k ben van Lauwegem,
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doar, ge weet wel, uit Belzeland. We goan wulder al te goare,
mee ons wijf en ons jongens en kameraden noar...
INSPECTEUR (hem in de rede vallend). Ja maar, ja maar, al dat
gebabbel niet. Antwoordt eenvoudig en duidelijk op mijn vragen.
VADER (voorkomend). Joa ik, menier den inspecteur, joa ik, 'k
beloof het ou. We zijn wulder...
INSPECTEUR (ongeduldig). Van welk land of ge zijt? vraag ik u.
VADER. Van Belzeland, menier den inspecteur, van Belzeland.
INSPECTEUR. Wat voor ambacht of werk oefent ge uit?
VADER. We woaren wij ginter boeren, kleine boeren, kurtweunders, menier den inspecteur, en we weunden zelfs in 'n huis van
den burgemiester. Moar de stiel 'n gijnk nie mier , enen Florimond
van Loake, die mee mijn dochter goa trefwen .. .
INSPECTEUR (hem driftig onderbrekend). Dat moet ik allemaal
niet weten. Waar gaat ge naartoe?
VADER. Noar Rock Island, menier den inspecteur. 'K 'n wee 'k
nie woar dat da ligt, moar 'k peize dat Florimond hier alle
menuten zal goan zijn en dat hij .. .
INSPECTEUR. Komt gij onder arbeidskontrakt naar Amerika?
(Verbaasd gezicht van vader) Weet gij hoeveel gij in Rock Island
gaat verdienen?
VADER. Bah uien ik, menier den inspecteur. We 'n wete wij
nie anders as da Florimond ... (Terwijl vader spreekt treedt de
spioen van rechts naar voren.) Ah kijk, doar is mijne kameroad
van 't scheep. Hij goat euk noar Rock Island. (Plotseling ontsteld
en stotterend.) W'hên w'hên wij te goare wa gebabbeld, moar't't
't en was maar om te te te lachen, menier den inspecteur, (nog
meer ontsteld en bang) 't 't 't 't en was moar 'n beetse blageeren,
menier den inspecteur, om den tijd te te te passeeren.
DE SPIOEN. Meneer den inspecteur, ik teeken klacht aan tegen
den landverhuizer Karel Balcaen en zijn familie, alsook tegen de
vier landverhuizers die hem vergezellen. Die lui zijn onder arbeidskontrakt naar Amerika gekomen. (Verschrikte gebaren van familie
Balcaen en landverhuizers.)
INSPECTEUR (triomfant). Hahaaa!
VADER (bevend van schrik). 0 moar, menier den .inspecteur, 't
en es gien gedach van! 'K 'n hê 'k da moar gezeid om te lachen,
om 'n beetse te te te blageeren, zeg ik ou, om om omdat-ie hij
(wist naar spioen) euk altijd stond te blageeren over al da geld da
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da da dat hij in Amerika verdiende. (tot spioen) Ah gie gie gie
leulijke valschoard woar da ge stoat!
MOEDER (schreiend tot vader). Ge zie 't nou, wat dat er van
komt, mee noeit ou smoel te keunen houen.
VADER (angstig). Zwijg, nondedzju!
SPIOEN. Meneer de inspecteur, hij heeft mij bekend dat hij
achttien dollars in de week zou verdienen.
VADER (wanhopig). Ha moar 't was al blageeren, zeg ik ulder.
(tot de landverhuizers) Es 't gien woar, gulder die mij kent? (kikt
wanhopig naar rechts) Verdome da es toch 'n dijngen da Florimond
op zijne post nie 'n es! Hij zoedt 't ulder toch amoal zeu scheune
keunen uiteen doen.
INSPECTEUR. Ja ja, 't is al goed, we weten al genoeg. Wacht 'n
beetje. (Spreekt tot policemen en spioen.)
MOEDER (schreiend). 0, da es toch 'n dijngen! (Plotselingwoedend tot vader) Gien dwoazerik, gie stommerik! mee al ou beslag
moaken!
VADER (ook boos). Ha moar zwijg ne kier, gie dwoazekonte!
(kikt reikhalzend naar rechts) Help mij liever kijken of da ge
Florimond nie 'n ziet, ginter onder al da volk.
EERSTE LANDV. Doar 'n es gien ienen van ons die weet wat
dat hij ginter goa verdienen. Doar 'n es zelfs gien ienen die weet
woar da we noartoe goan.
SPIOEN (spottend). Ik weet het, ge gaat naar Rock Island.
TWEEDE LANDV. We 'n wete wij nie woar dat da es.
ROZEKEN (schreiend tot inspectenr). Menier den inspecteur, ik
h@ 'n ander klacht te doen.
PHILOMENE (dringend). Ha moar zwijgt toch, Roze.
VADER (woedend). 0 gie nondenonde!
INSPECTEUR. Wacht 'n beetje. (Spreekt nog even door met de
policeman, die dan haastig over het bruggetje naar het schip loopt.)
GROOTMOEDER (onnoozel hoofdschuddend). 0! o ! o! ... zuik 'n
vrieë dijngen! zuik 'n vrieë dijngen! (Maakt een kruis, vouwt haar
handen en begint luidop te bidden.)
Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam
Ons toekome uw Rijk

(het gebed gaat door.)
INSPECTEUR (tot allen). Ga eens even op zij. (De policeman komt
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terug in de zaal en spreekt tot der inspecteur.) Allo , alto, allen
op zij.
(.Doven op het bruggetje verschijnt Guust tusschen twee matrozen,
die hem met boeien om de polsen vasthouden. De kapitein volgt.)
MOEDER (schreiend). Och Hier! onze Guust 1 onze Guust!
PHILOMENE. 0 dien duts! Wa ziet er hij slecht uit 1 Ze 'n hén
hem zeker gien eten gege@n.
VADER (tot allen). Past op zulle! Ziet da g' oppast!
KAPITEIN (kalm). Inspecteur, hier is 'n brave jongen, die geprobeerd heeft oproer aan boord te verwekken.
INSPECTEUR. Zoo! zoo...
KAPITEIN (glimlachend). Wilt u asjeblieft goed voor hem
zorgen?
INSPECTEUR. Wees gerust, captain. (Tot spioen, terwijl hij wijst
naar vader en de anderen.) Hij behoort ook tot dit troepje, niet
waar? Nette familie! haha!
GUUST (probeert zich los te worstelcn. Gillend). Sloebers! schurken! meurdenoars! (De politie-agenten springen toe, grijpen hem
-vast en sleuren hem met duwen en stooten naar de hokken rechts.)
MOEDER en PHILOMENE (huilend, te gelik). Och Hier! 'n sloa
hem toch gien leed!
EERSTE POLICEMAN. Aie, schelm! Hij bijt in mijn hand! (Hij
.slaat er ruw op los. Guust wordt met woest geweld, onder geschreeuw
en gehuil, in een der hokken neergesmakt.)
ROZEKEN (driftig optredend, tot kapitein, met gejaagde, door
.hikken en snikken onderbroken stem.) Kapetein,... iene van de
knechten van 't scheep,... hé mij mee geweld...
VADER (valt haar wild in de rede). Zwijg!...
ROZEKEN (nog driftiger). Nien ik! ... 'k en zal nie zwijgen!
Veur niemand! veur niemand! al moesten ze mij vermeurden. (tot
.kapitein) De knecht van 't scheep ... die ons beneen gediend het...
hé mee geweld mijn iere gereufd ... binst da 'k alliene was, .. .
mee gruetmoeder ... en ziek te bedde lag! Vroag het an gruetmoeder, ... z' he 't g'heurd en gezien!... De sloeber hê mij .. .
PHILOMENE (strak kakend naar rechts, met eengil). O ! ... zwijg!
Doar es Florimond! 'K zie hem! en hij zie ons euk! Hij zwoait
mee zijnen neusdoek!
ROZEKEN (huilend) 't Es gelijk! 'K zal 't roepen! Hij hê mij
mee geweld...
,
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KAPITEIN (dreigend tot Rozeken). Dat zijn mijn zaken niet. Dien
'n klacht in bij de politie; maar hier moet ge stil zijn, en geen
spektakel maken, of anders... (wist naar het hok waar Guust
in opgesloten zit.)
GUUST (achter de staven van het hok). Sloebers! meurdenoars I
dieven!
ROZEKEN (driftig opgewonden). Gruetmoeder ! gruetmoeder! zeg
gij het! G' h@ 't geheurd! G' hé 't gezien!
VADER (dreigend tot Rozeken). Zwijg, zeg ik ou. (tot inspecteur)
Menier den inspecteur, de man die weet woarveuren da we noar
Amerika gekomen zijn es doar. (wist naar rechts) Loat hem hier
komen, menier den inspecteur, en hij zal 't ou amoal zeggen.
ROZEKEN (snikkend en smeekend tot kapitein, die wil weggaan).
O, as 't ou belieft, menier de kapitein, aanheur mij en straft de
misdoadiger die in ou macht es.
VADER. Moar zwijg toch, nondedzju! nondedzju! (roept naar
rechts) Florimond! Florimond!
PHILOMENE (reikhalzend). Hij wil noar hier komen, moar z'
houen hem tegen. (tot inspecteur) 0, menier den inspecteur, os 't
ou belieft, loat hem toch komen.
ROZEKEN (tot kapitein die over het bruggetje weggaat). Os 't ou
b'lieft, menier de kapitein, 'k smiek ou... (Kapitein af. Rozeken
wanhopig snikkend) 0! o! o! (Verw ijtend tot grootmoeder) Gruetmoeder, woarom 'n spreekt-e toch niet! woarom 'n helpt-e mij.
toch niet, gij die alles g'heurd en gezien h@t.
MOEDER (schreiend). Ha moar zwijgt toch, Roze; wilt g' ons
nou amoal in 't ongeluk dompelen!
GROOTMOEDER (verwilderd). 0 Hiere! onze lieven Hiere! onze
lieve Vrouwe!
(Rozeken valt plotseling hardop aan 't gillen en aan 't huilen,
in een zenuwcrisis.)
INSPECTEUR (loopt naar rechts en roept naar buiten toe). Laat dieman daar door! Laat hem hier komen!
(Rozeken bedaart een weinig.)
VADER (dreigend tot Rozeken). Zwijg zilde! 'n zeg niets tegen
Florimond!
ROZEKEN (schreiend). 0! o! o!
VADER. 'n Zeg nondedzju! gien woord! Hij 'n zoe van ou nie
mier wille weten, en ons hier amoal loate zitten.
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MOEDER en PHILOMENE (samen). Hij komt doar ! hij es doar!
MOEDER (tot Rozeken). Toe Roze, houdt ou goed.

ROZEKEN (zakt midden tegen 't bureau ineen) 0! o 1 o!...
VADER (trekt haar weer recht). Ala toe, nondedzju! Loater,
os ge getreiwd zijt, keunt 'm zeggen wat da ge wilt 1 moar nou
moet-e zwijgen!
MOEDER (met smeekend-uitgestrekte armen). Kom Florimond, kom
jongen, hoast ou, helpt ons, helpt ons...
ROZEKEN (vliegt plotseling wild op, naar rechts), Florimond!
Florimond! O o o o o!
..

.

Gordan valt snel.

Einde van het derde en laatste Tafereel.

IMPERIA
Een Mysterie-Spel van de Vijf Zonden
DOOR

Louis COUPERUS.
TWEEDE TAFEREEL.
DE SABBATHNACHT.

I.

Als een reusachtige wereldroos van ijs rondt met zijn opene
bloembladeren van gletschers de kring van Hels ijsgebergte zich,
ontluikend toe naar hoogeren Hemelnacht, waar hel de starren
gezaaid zijn. En het diep-diepe hart van die roos, is vlamgoud,
o Dis, uw wonder!
Nog zweeft een stilte om als een verijlende sluier, en de Maagden van den Eeuwigen Winter waren.
II.
DE MAAGDEN VAN DEN EEUWIGEN WINTER.
— Dampen!

Wemelt weg!
0, lampen!

Aan Hemelweg
Ontsteekt al uw sterren
Tot aan die heel verre
Wallen
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Van Veldheers paleis,
Vóor 't blank Paradijs,
Die zijn als kristallen
Bolwerk,
Zoo durende sterk....!
— Pégels,
Druipt, ijsgrot, uw boog!
0, kégels 1
Piektap torenhoog:
IJsoceaan, golft golvingen droog
Bevrozen,
Rood, in rozenglans van Dis omlaag,
Wier felle gloed vaag
Opgloort,
Waar de Eeuwige Kotl
Ten tap schdort
Uit 't sneeuwige dons
Hels witte bastions ...
— Wij zijn
nevelen
blank ... .
De
En ijl-fijn
Omsluiren ons slank
Dunne gewaden
En waden
Van louteren mist,
Die weven
We al zwevende uit draden
Van nacht amethyst ...
Zusteren, is 't
De Ure?
Of dure
Ons wachten nog voort,
Tot uit vure
En uit Poort
Van Dis stijgen
Lemuren,
En in vlàmarabesken
Aanstormen de hijgende Heksen?
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—0, blij ,
Maagden koud!
Zullen wij
Zijn, als rosgoud
Onze eeuwige winter
Versmelt en zich tint er
Met rozigen tipglans
Van Dis' blozigen trans !
— Hete gloed
Warme ons dra
Ons ijzige bloed,
En beziele
Onze zielen
Van maagdlijke sneeuw,
Tot vàmpyren
Met snerpenden schreeuw
Uit de vlam tieren
En ons omgièren
Gevleilgelde stiéren
En drakeleeíw ! !
— Op tot ons!
Sabbathjacht!
Smelt in de pracht
Van de glanzen, die naadren,
0, alpen, uw sneeuwdons
En wintervacht!
Blijde gloed jacht
Me al door de aadren!
— Op tot ons!
Sabbathjacht!
Wij zijn
De nevelen blank ...
En ijl-fijn
Ontsluiren we ons slank
Uit de dunne gewaden
En waden
Van louteren mist,
Die we weven
Al zwevende uit draden
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Van nacht amethyst....
Nu we in de blakende Sabbath ons bràden ! I!
M.
In het roziger en roziger alpengloeien hebben de Maagden van
den Eeuwigen Winter zich ontwindseld uit hare waden, die wegnevelen met damp en mist meê ... .
En plots vlammen de oogen der sneeuwfeeën hel en wringen
zij hare verlangende lijven.
Uit den trechterenden afgrond bruischt naar omhoog een zee
van geluid en golft weérechoënd tegen de alpen aan, als tegen een
blankrotsig strand. Glanzen naderen en stemmen naderen en de
eerste Sabbathgangers stijgen op uit de diepte en strijken als
zwarte vogels neér op de meer en meer purperende sneeuw.

IV.
VERSCHEIDENE STEMMEN.

— Op! Hop!
— Hu! Voort!
Naar de vlakte, die gloort
Van Dis' afschijn
In glans!
— In draf, zwijn!
— Hu, gans!
In galop !
— Op! Hop!
— Ik kom er ook
Op mijn pook!
— Mij drage uit Dis
Een vage visch ... .
— 't Is een zaagvisch!
't Is een zaagvisch!
— Alle afstand
Wordt kleiner!
— Wij zijn er!
Wij zijn er!
— Wij zijn Hels kindren;
Straatjongens, die hindren;
Wij trekken je en spuiten
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Je wind om je kuiten!
— Wij zijn de gnomen,
De duistere droomen ,
Die drukken je gorgel,
Tot je hijgt als een orgel!
— Ik heb voor Sabbath scharlaken kleren!
— Mijn borsten zijn lange peren!
— Ik heb zwavelblonde haren
Al tel ik ook tachtig jaren!
— Op bezemstokhobbelpaarden
Veroovren wij Hel, Hemel, en Aarde!
— Mij, in vurige vlammeander
Draagt een blakende salamander!
IK zit liever in een tobbe met vleugels!
— Ix men twee volbloed draken aan teugels!
— Op, Hop! Naar boven in' donder!
— Op, Hop! Dis' oven gloeit onder!
— Elk g'last hier zijn lastdier:
Den nacht in van 't wonder!
— Wat een gedrang, wat een lawaai!
Heksen en duivelen stormwindwaai !
— Wat een bezemgebots, wat een herrie....!
— .... Iz ben de vale nachtmerrie!
— lx, de nachthengst, hinnik en vele
Nachtveulens zullen wij telen....
— Scharen wij de duivelsche Ronde!
— Aànbidden wij de Vijf Heilige Zonden!!
— Zij komen, zij komen, zij komen weldra!
— Waar is Imperia? Waar is Imperia?
— Dáar zweeft Mammon aan op zijn kameel!
Zie, om zijn beest gloeit schabrak van juweel!
Hij regent zijn goud uit met ruizelende munt,
Die hij allen gunt, die hij allen gunt!!!
—

V.
Roode schimmen en duivelen, zwarte demonen en heksen, àlle
schimmen van Sabbath storten toe in éen ziedend gedrang naar
de alp, waar, te midden van een Zwerm der Volkeren het reusachtige kemelbeest, dat Mammon berijdt, overheen zwevende is
neder gedaald en knielt in de sneeuw, die smelt van den goudglans.
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VI.
VOLKEREN.

— Sabbath, o reit
In de hoogte om Dis,
Dat verlaten is
Vlamrood in duisternis!
Sabbath, o breidt
Over de alpen uw ring
Van omcirkeling
In fakkelenflonkering 1
Sabbath, o viert
Satans heilig festijn
En aanbidden wij zijn
Zonen, die Zonden zijn!
Ronde, o zwier
Rondom Mammon, die strooit
Zijn schat uitgeput nooit:
't Gloeiend goud, waarin 't koud gesneeuwte ontdooit .... !
VII.
MAMMON.

— Volkeren, hoor!
Mijn stem juicht door
Uw stemmen veel
Als een klok van juweel
En goud, die luidt
Mijn almacht uit.
Ik ben, volkren, Mammon,
De gouden Zon,
Satans zonblijde zoon
Ben ik; ik woon
In een paleis van goud,
En wie aanschouwt
Mijn heerlijkheid
Is me eerbereid.
Volkren, mijn schat
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Die nooit
Mijn hand zal hebben uitgestrooid,
Sprenkel ik zat
Van gouden weelde over 't pad
Van ons Sabbath,
En starrlen zal
Mijn firmament
Van gouden munt
Door 't nachtheelal,
En schroeien zal
't Gletscherkristal ,
Tot 't smelt en ik overwin al,
Dat laag is, hoog,
Van Hemelboog
Tot trechterende Hel:
Daartusschen in ontelbre werelden bewoond,
Die me allen tot
Oppersten god
Hebben gekroond.
0, volkren, hoor!
Mijn gouden spoor
Laat ik na
Waar ik ga,
Want ik ben Mammon,
Zoon van Zon,
En wie me in eer houdt
Sprenkel 'k goud !
Volkren : aanbidt mij en,
Verzinkt voor de almacht, die ik ben,
Op 't warme sneeuw, dat ik laat
Gloeien in mijn zongelaat !
Volkren, dring
Om mij in zaalgen Sabbathkring:
Wingert om mij uw lustfestoen
En, volkren, zoen,
O zoen mijn voet!
Warmt, koude volkren, in mijn gloed!
Aanbidt mij: volkren, komt tot mij:
Ik geef goud, warm en blij
Aan allen: volkeren, ix zij
Uw wellust: in mijn armen kom,
O Volkrendrom:
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Ik druk u aan mijn warme hart:
Zongoud is MIJN hart en het tart
Den gloed zelfs van der zonnen Zon:
Volkeren, komt: ik ben Mammon !
Zie, ik ben Satans zoon
En schoon
Ben ik, héerlijk en goud,
En wie me aanschouwt,
Bemint mij eeuwig en wieg ik
In zalig Sabbathoogenblik,
O wellust! in mijn armen blond!
Volkeren, o, warmgoud zal mijn mond
U wellust kussen en mijn zoen
Zal 't goud gehagel tinklen doen!
Volkren, ik geef
U mij gehéel goud als ik leef:
Mijn heerlijk zongoud lichaam beev',
Volkeren, in uw wellustdrang!
Volkren, vertràp
Elkaar, en volkren, stap
Over elkaár, als op een trap,
Om óp tot mij te komen en —
In mijn armen te weten wie
Ik ben
En welke lust ik bié !
Volkeren, zie!
Zie ginds die schuwe larv' ... .
Zij, volkeren, is oud en sterv'
Weldra; zij is de Gierigheid,
Die zich schaamt om MIJN zwierigheid!
Onttroond heb ik haar, en iK straal!
Bespot, volkren, haar schraal karkas,
De afzichtlijkheid, die zij steeds was!
Volkren, iK ben uw god van goud:
IK ben de Zon, en wie me aanschouwt,.
Voelt zich, hoe koud
Hij zij, warm gloeien toe naar mijn wellust!
0, volkren, kom!
Kome in mijn armen heel uw drom,
In 't zalig Sabbathsoogenblik:
Uw opperlust,
Volkren, ben ik!!
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VIII.
Reuzig en goddelijk, op den smeltenden sneeuwalp, verrijst
Mammon en inderdaad is zijn rond en rood gelaat als een zon;
blonde vlamkrullen slangelen om zijne wangen, een stralenkrans
schiet uit om zijn lachend gelaat; hij staat als een goddelijke
verlokking; zijn juweelen kolder, ontgespt, glipt af van zijn ronde
leden en hij rijst in zijn roodreuzige naaktheid; zijn lijf walmt
een zalige warmte af, die een nimbus om hem heen glanst; zijn
mond lacht en steekt den gloeienden zoen vooruit; zijn oogen
sterven en glanzen als de oogen van een liefdesmachtende vrouw;
zijne armen, van zijn lichaam af, verheffen zich en uit de opene
handpalmen regent met gouden tinkeling het goud in twinkelende
munten neêr; het tinkelt en twinkelt tot een hoop om hem rond,
tot een weeke glijdende hoop, waaruit hij rijst en waarin ver
sneeuw en ijs, als aangeroerd door een guldene schroeiïng;-smeltn
de hoop goud wordt een berg van goud en de Volkeren dringen ,
dringen aan: hij lacht, hij lokt ze, Mammon, met roodlokkende
wellustverlokking, de armen open en veil biedend zijn lijf, en de
Volkeren, de Volkeren dringen: zij dringen óp tegen elkaar, met
•elkaar, zij dringen in elkaar, zij dringen elkaar; zij schreeuwen,
zij joelen, zij juichen, zij trappelen, zij trappen, zij vertrappen
elkaar; dat zijn treden van lichamen en andere Volkeren komen
aan, dringen aan, zij traptreden over de Volkeren vertrapt en
vóor zij Mammon bereiken, werpen zij zich in de week goud glijdende hoop en glippen weêr lager en kunnen niet op en in
hunne handen grijpen het goud zij en grabbelen het goud zij,
maar zij kunnen het goud niet grabbelen en grijpen: het glipt,
gouden olie, weg tusschen hun vingers, en zij hijgen en smachten
en bezoedelen het goud, en hóoger willen zij op, maar zij kunnen
niet; vóor in de goudhoop verzonken de lijven, verzonken Volkeren, kunnen andere Volkeren niet op .... ; nu, als in gouden
drijfzand, verzinken de lijven, verzinken de volkeren, en andere
Volkeren stijgen op en glijden weêr uit, maar vestigen hooger
hun tred en zij bereiken, zij bereiken Mammon, die staat en die
straalt en uit wiens open palmen steeds de goudregen twinkelend
-tinkelt. Nu hebben zij Mammon bereikt, de volkeren, en zij heffen
de handen op naar het Goud; zij heffen de handen naar hèm;
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zij zoenen zijn voeten in lust en aanbidding en hunne heete zoenen
stijgen, zijn reuzige roode beenen op, tot de wellust der zoenen
hem schijnt te overwinnen en hij, reuzig, steeds torent, maar is
als een klomp van Volkeren, waar alleen zijn zonnehoofd, met
stervenden oogenlach, uit straalt. Het goud heeft de sneeuwalp ver
een drijfalp van glippend en glibberig goud,-smolten:dapi
dat nooit blijft in vastheid van vormen, dat nooit wordt tot
goudgesteente en tot gouden rots, dat altijd glipt en glippert
omlaag. En de Volkeren, die aan Mammon hangen en hem zoeken
neêr te halen in eigen goud, slipperen weêr van hem af: zijn
roode naaktheid walmt gloeiende uit en andere hijgende Volkeren
vertrappen de eerste en latere, dieper en dieper altijd, en naar
hèn strekt dan Mammon zijn wellust uit, onverzadigbaar, altijd.

IX.
Maar een vlammende razernij zwiert breed en ontzaglijk uit den
afgrond van Dis naar boven en het zijn de twee verschrikkelijke
Broeders: Gog-en-Magog : zij staan, twee torenende reuzen op
hun kar, wier raderen ruischen en zij naderen, naderen óp : drie
breed schermvlerkende draken scheuren met hun vaart lucht en
fijnere atmosfeer tot in de alpenijlte : als een vlammende wolk,
éen oogenblik, bruischt en dondert het karregevaarte boven de
Sabbath, tusschen de alpen en hemelsche starren; dan slaan de
draken hun vlucht neér : de kar slingert schots, de kar slingert
scheef in die razende daling; de Reuzen, razend, zoeken elkaar
te stooten af van de kar in den afgrond, maar zij blijven beiden
onwrikbaar; nu staat de kar stil op een alppiek tegenover den
goudberg van Mammon en zijner Volkeren klompende omhelzing,
en in den gloed, die de draken fel spuwen en in den rooden zweetwalm dier reuzen zelve, smelten in stroomen ijs en sneeuw, ruischen
als stortstroom omlaag en laten het gerotste bloot en gepurperd
bar, doorgroefd van de knaging der eeuwen. In dien brandenden
zomer van Sabbath en nacht zwelgen de Wintermaagden; zij
zweven blauw om de reuzen beide en zij gloeien rozig en smelten
dan weg van zelfzaligheid. Van alle kanten, over alle pieken en
punten reppen zich de roode Volkeren der schimmen: duivelen
en heksen op hun dieren en bezems, in tobben, op poken naar
de Reuzen twee, wier stemmen nu rollen als donderen, daver echo tegen echo in ... .

296

IMPERIA.

GOG-EN-MAGOG.

— Schimmen, hoort mij!
Ik ben Gog !
— Ik, schimmen, ben Magog,
Hoort mij!
Ik ben de opperste God
Van goden en van schimmenlot,
Want ik, Gog, ben Mijzelf:
Geworden Eenheid, welf
Ik met mijn breede kracht
De boog rond van mijn macht:
Sfeer, wijd als Dis en Paradijs te zamen..
— Schimmen, hoort mij: mijn namen
Zijn Magog, Eigenzucht en Ik:
Komt, schimmen,
Tot mijn hoogen alptroon klimmen,
En in dit zalig oogenblik
Van Sabbath: bidt MIJ aan!
-- Komt, volken,
Om mij heen, om Gog heen wolken,
Waar 'k blijf onwrikbaar in zelfwellust staan!
Hoort! Wie me aanbidt
En kent alleen MIJ als doelwit,
Bidt, zaligheid, zichzelv' ook aan!
Schimmen, hoort! Wie in Dis
Zijn eigen Ik geworden is,
Is groot als Gog ... .
— Groot als Magog....
Zijn eigen God en knecht:
Volkeren, legt
U aan mijn voet en bidt mij aan:
Waar 'k blijf onwrikbaar in zelfwellust staan!
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XI.

Over geheel den alpenkring nu zwieren in wellust de schimmen
en zij zijn als millioenen insecten, wriemelende over de gletschergladde en blanke bloembladeren dier wereldroos , die deze alpenommegang schijnt, het bloemhart steeds diep-in smeulend Dis.
Om de Satanszonen krioelen de volkeren en het gekrioel woelt
dooreen, en wie Mammon aanbidt, aanbidt Gog-en-Magog, en
wie Mammon liefkoost met handen verliefd zijn vlamroode beenen
op, liefkoost zichzelven, in zaligen zelfwellust, voor de beide
reuzen, die op de kar torenen. Over de drie draken krioelen de
zielen en verstikken de smookblazende dieren. Maar luider en
luider ruischt het gejuich: hydra's, griffioenen, chimeren, dolfijnen
gewiekt, alle beesten schoon en wonderbaar zwermen op, zwieren
over de alpen en dalen neêr en hen berijden de schoone vrouwen,
die dienen Imperia: vele torsen groote harpen en een muziek
wemelt af van de snaren: een blauwe maneglans straalt uit en
wolkt en walmt en glanst, en geleid door de klanken, en geleid
door de glanzen, stormt schreeuwende geheel het Sabbathgejoel
toe naar die derde piek, waarheen Satans dochter, Imperia, haar
prachtigen draak, opgestegen, weêr in nederdaling heen dwingt.
Het Gebeeste klapwiekt wijd-uit met zijn als blauwe zijde ruischende
vlerken : hij spuwt vlammen uit langen monstermuil: hij krinkelt
zijn staart in en uit en Imperia ment hem aan de leidsels van
reuzeparelen. In den blauwen glans schittert zij uit, de vorstin
van Dis, is als een maan haar emailblank idolen-gelaat tusschen
de twaalf rosgouden vlechten, die dalen uit drakekroon, en, tusschen de beiden spleten van hare kazuifel, flitst verblindend hare
naaktheid. Zij verblindt zoo, dat men haar slechts ziet: hare
schoonheid verblindt, hare naaktheid verblindt, hare juweelen
verblinden: geheel haar gevolg verblindt van ongeëvenaarde verleidingen, en het stort alles toe naar die verblinding als motten
in een hel licht. In het helle licht duisteren als motten de schimmen, maar de harpen snerpen hooger en klateren boven het
snateren en snikkend hokken der menigte uit, wier handen ópklauwen in den blauwglans uit, en plots klinkt Imperia's stem,
zij nog zittende op haar draak:
IV
20
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— Zielen, o luistert!
Zielen, verzonken
Lustdronken
In Dis' luister,
0, luistert,
Vlammende zielen,
Die vielen
In donker,
Dat opscharlaakte
En feller blaakte
En feller, tot felst geflonker
Der Helle in vlamme;
Komt over de kammen
Der alpen
Aanzwalpen!
Met tastbare droomen
Zijn gekomen
Tot alle
Uw smachtende duizendtallen
0 zoo veelvuldige
Glanzige guldige
Lustopenbaringen
Die ik in maanblauwe
En -blanke verklaringen
U laat aanschouwen
En geef gevangen
Uw heet verlangen!
Zielen, zoo huldigen
Ge me als de machtigste
Zult en de prachtigste!
O zoo veelvuldige
Uw wellust duldige
Gloende genietingen
Laat ik u zwelgen
Zoo me in de Hel ge
Roemt als de gloeiendste
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Purperzwoel bloeiendste!
Ziele', o mijn armen
Zijn in erbarmen
U wijd ontsloten,
En, de laving gevloten,
Van mijn kus, die tot goden
Zal, zwarte en roode
Zielen, u zalven
Zullen hoog welven
Op vlammende drempels
Zielen, mijn tempels!
Op klankharmonieen
Zwieren de orgieen
Rondom de loutere
Vlammen der outeren!
Geurigste wademen
Zult gij ademen!
Slanke en fluweelen
Vormen kneden en streelen
Onze vingeren, die Listen!
Tot zat toe ontvasten
We ons met heilige malen
Des offers aan stralenden Satan, en zielen — zocht er
Een uwer zijn dochter,
Zij is dan uw dronken
Wellust geschonken,
Als 't schoonste, waarop de oogen,
Die Dis zagen, bogen!
Zielen, o luistert,
Zielen, verzonken
Lustdronken
In Dis' luister —
0, luistert,
Vlammende zielen
Komt knielen, komt knielen!
Komt aan mijn voeten
Mij, Ave, groeten,
Zielen, o zielen, nu uit haar kazuifel
U toegloort weldadig het kind van den Duivel ! ! !
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XIII.

En op Imperia's tooverwenk, rijst, — waar zij troont op haar
draak, van de beide Reuzen en Mammon verwijderd op gelijken
afstand, zoo links als rechts, — een diepe en hooge tempel, ta be rnakel op de sneeuwalp, die is gesmolten in den blauwenden gloed
van haar schoonheid, in het zwoele smookgeblaas van haar Gedierte : een tempel van niets dan goudene trappen tusschen goudene
zuilen doorzichtig, waar de hooge sterrenacht tusschen doorstraalt,
en op het hoogste der trappen verrijst een altaar, waarop plots
Imperia goddelijkt in het blauwe licht van geurwalm ontstoken in
de urnen van al die treden: zij staat verblindende naakt: uit haar
drakekroon dalen de twaalf vlechten en zijn zoo zwaar, dat zij
haar bijna kleeden: de beenen aaneengesloten, de armen tegen
het lijf, in de palmen hare borsten biedende, staat zij en staart
wedergadeloos treurig, terwijl hare eeredienst opgaat en neêr langs
de trappen: met herhaalde kniebuigingen komen op Semiramis
en Cleopatra en bieden haar stapels wonderooft, waarvan de
vruchten gnomengezichtjes zijn: Agrippina, Messalina, Poppeia.
beijveren zich om haar rond en zalven haar met geur en met
balsem, en tevens worden schitterend zichtbaar Aspazia, Thais,
Fryné, die geknield voor haar liggen, en spiegels hoog heffen,
waar Imperia nu in ziet de smachting van haar kobalte oogen,.
de spitsing van haar roze borstpunten, en de vermaagdelijking
eeuwig weer, van haar blondenden schoot, die uitschittert als een
gouden roos rond, waartegen Saffo haar lier heeft geheven: andere
lieren om Imperia zweven en ruischen van zelve de snaren en zij,
blank, gloeit zoo verblindende uit, tusschen de zwoelte van haar
vergoding, dat Mammon haar links toeroept, dat Gog-en-Magogg
rechts haar toerazen:
XIV.
MAMMON.
— 0, zuster, hoor!
Zuster, uw gloor
Gloeit me als een vuur
Azuur
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Toe, waar ik rood
Vergood,
En zonneblij
Komt uw broér tot u, open bei
Zijn palmen, die
Tot aan uw knie
Tot aan uw boezem, tot uw mond
Mijn zonnegoud-getintel blond
Zullen doen reegnen om u rond,
Tot, zuster, ge in 't week element
Van ruizlend goudmuntfirmament
Zult nevelzwijmen voor de Zon,
Zuster, van uw zonbroér Mammon!
GOG-EN-MAGOG.

— Imperia, hoor mij aan!
Bid onder uw tempelgewelf
Uzelv'
Aan!
Wees eigen eeredienares!
Stil eigen honger; lesch
Eigene dorst;
Prang zelv' uw blindende borst;
Hoor naar uw eigen wondertoon;
Zwelg in uw eigen geurgesprenkel
En ziè enkel
Uzèlve, in al uw spiegels, schoon!

xv.
Allen die ter Sabbath kwamen en Mammon, vurig rood vlam
stortten langs de geheele omgang der alpen, die-mendhvór,
niet meer sneeuwigen en gletscheren maar gloeien als een haard,
toe op den luchtverhevelenden tempel van Imperia, waar zij steeds
onbewegelijk staat en staart in die zelfde houding in hare spiegels:
de beenen aaneengesloten, de armen tegen het lijf en in de palmen
hare borsten biedende.
Nu duizelen om haar rond de zwevende lieren en snerpen; een
stormwind waait de geurvlam op en slaat ze wear neér, en in den
aandreunenden orkaan dier schimmen, zinverwoed, verzinken de
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treden, verzinkt geheel die eeredienst, verzinken de Antieke Vrouwen, verzinkt zelfs tot haar mond toe Imperia tot haar Mammon in
de armen drukt en haar mond smelt tegen zijn blakend zongelaat....
Alleen hare oogen zijn opgeslagen en blijven als blauwe sterren.
De tempelzuilen in den drang van dien storm zijn verzwonden
als nevelschachten en pilaren van ijle damp.
Boven de klompende razernij schieten, treurige starren, Imperia's
oogen haar blik heel omhoog.
En zij ziet....
Een verklaring is in den hemelboog.
De zilveren wallen van het hoog paradijs daarginds, daarginds,.
kartelen bleeke glinstertinnen met een lange vage zigzaglijn.
Een ver bleek licht is daar achter, als een zilveren maan, die opgaat..
Een wijde eenzaamheid glanst daar glazig en puur.
En op de vaag zilveren wallen verschijnt een lichtende Engel.
Het is Michael: zijn diamanten kuras vlamt wit, zijn vleugels
vlammelen wit, zijn bliksemlans schiet een weerlicht wit.
Zijn oogen wedergadeloos treurig, slaan neér en zoeken de
Sabbath, die hem omlaag, daar te zamen klompt rondom Imperia —
waar zij verzwonden is, hangende aan Mammons mond, verzwonden tot op haar oogen.
En zijn oogen ontmoeten haar oogen.
En zijn stem, heel vaag en ver en flauw, schijnt te schréeuwen
in klagende erbarming:
- IMPERIA 1
Zij hoort hem.
En plotseling schreeuwt haar stem:

- MICHAËL ! MICHAËL
De lieren rondom haar duizelen en snerpen.
Zij verzwindt geheel, haar oogen verzwinden.
De Sabbath klompt te zamen op haar en geheel haar veelvuldige
verlokking.
Donkere wolken trekken over den hemel en veronzichtbaren de
hemelsche wallen.

XVI.
Maar een roode gloed, uitstralende als een vreemde zon, stijgt
uit de trechterdiepte, die afgrond boort tusschen dien alpenom-
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gang — stijgt uit Dis, en cirkelt zijn licht over de bergen, die
nu geen ijs meer zijn, maar zijn gloed geworden en vlammen.
De witte wereldroos is een tulp van vlammen geworden, nu Satan
zèlve 'opsteeg in zijn gloed. En de zielen, larven, en schimmen,
die zijn kinderen eeredienende aanbaden — geslagen van ontzetting éen oogenblik, tooverend éene seconde roerloosheid, storten
zich zij weten niet waar, links, rechts, door elkaar, verloren in
angst en verlangend naar brandende zaligheid. Om de vlammelende
alpen zwieren de parende lusten en klompelen te zaam de verlangens, tot het alles uitschreeuwt:
— SATAN! —
De vorstelijke Heerschzucht, in den zwier van zijn mantel en
eigene zweving, is opgerezen, zweeft staande éen oogenblik 'over,
en daalt neer, op de piek, die rijst over de punt, waar Imperia's
tempel, verbrokkeld, nog walmt van blauwe geuren: de afgrond
gaapt tusschen Imperia's en Satans verheerlijking, als zij gaapte
tusschen Mammon en Gogen -Magog: op gelijken afstand hunner
wederzijdsche verheerlijkingen vergoddelijken nu de Zonden. En
rollende loeit de donder van Satans daverende stem:
XVII.
— Aanbidt mij!
Zonnen, blinkt
Rondom mij!
Werelden, verzinkt
Rondom mij!
Zielen, vloeit
Tot mij!

Sabbath, vergloeit
Om mij!
Ik ben, ziel, wereld, zon,
Uw eindelooze bron:
Uit mij

Vloeidet gij allen,
Zonnen -, en werelden -, en zieletallen,
En tot
Mij
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Vervloeit gij
Terug: uw lot
Is uit mij : iK beheersch Jehova, God;
Aanbidt mij ! !
— Aanbidt mij!
Zonnen, in aan
blijft rondom-bidng mij
Staan ,
Waar ik u wijs
Het einde van uw hemelbaan:
Wereld van ijs
En vuur,
Uw duur
Dure nooit langer dan iK wensch!
Zielen van mensch
En demon, meer
Zijt gij niet dan de zucht
Af van de lippen van uw Heer
Geblazen in de ijlte van lucht:
Aanbidt mij!
— Aanbidt mij!
Sabbath, en hoor:
U ga voor
In die aanbidding van mijn Zon
Mijn hoogepriester en mijn zoon
Hilarion,
Dien ik riep voor mijn almachttroon!
— Sabbath, aanzie
Hem hier: hij ligt
Ter knie,
Op MIJN voet zijn bleek aangezicht.
Als hij,
O Sabbathronde, o Sabbathrei,
Aanbidt mij ! !
IK beheersch Jehova, God:
Uw lot
Is uit mij: terug vervloeit gij tot
Mij,
Zonnen-, en werelden- en zielentallen:
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Gij vloeidet allen
Uit mij:
Uw eindelooze bron
Ben IK, ziel, wereld, zon;
Om mij,
Sabbath, vergloeit!
Tot mij
Vloeit
Zielen; rondom mij
Verzinkt,
Werelden, en zonnen blinkt
Om mij:
AANBIDT MIJ ! !
XVIII.

En de Aanbidding stroomt te zamen. Daar waar Satan reusachtig en rood verrijst, de vijfkroon op de stroomgolvende lokken
en stroomgolvend de scharlaken keizersmantel, die goud weerschijnt, ziet Sabbath den zoon, Hilarion, wien kazuifel en dalmatiek
ompriesterlijken en hij knielt in den mantelslip , ruggebroken in
diepste deemoedigheid: zijn aangezicht ligt op Satans voet, dien
hij kust, en zijne handen zijn gevouwen en zoo wringende verheft hij het gebaar der Aanbidding. En onder aan de piek krioelen
de priesters en murmelen de litanie bevend in vreeze, en met
herhaaldelijk kniebuigen bidden zij aan, en zwieren den wierook.
En over den vuuralpomgang rond, toè naar den Satanspiek,
ratelt de kar van Gog-en-Magog, wier draken hen hullen in vuur
en in smook, ijlebeent Mammons kameel in een starreling van
gouden munten, die zweven, en ment Imperia den blauwen draak,
te midden der vrouwen op griffioenen, hydra's en gewiekte dolfijnen. De honderdduizende vierders van Sabbath storten met hen
mede, en de bezems botsen, de gewiekte potten en emmers rammelen, de bokken blèren, de zwijnen grommen, de ezels balken,
en zwevende allen en alles, door den gloed der in brand staande
alpen heen orkaant heel die razernij naar den beheerscher toe en
stort zich in een hoop aan zijn voet. Rondom zijn piektroon zwelgt
de verfoeiïng, en zwiert de lust en klompelt in zijn aanbidding
te zamen, en terwijl Hilarion hem blijft eeredienen geknield,
storten links Gog-en-Magog, stort rechts Mammon voor den vader
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ter ne@r, en zweeft Imperia weg van haar draak, en blijft voor
Satan zweven, biedend haar schendigen kus. De vlammen der
brandende alpen krinkelen hoog ten hemel in, en verlichten tot de
wallen toe van het Paradijs, wiens zilveren bastions er van blozigen.
Daar, bliksemlans in de hand, ziet Michael ne@r en waakt en de
roode vlammen dansspiegelen in zijn diamanten kuras.... Tot
plots juichen de Wintermaagden:
XIX.
DE MAAGDEN VAN DEN EEUWIGEN WINTER.

— Vlammen!
Kronkelt op!
0, kammen,
Tot vonkeltop
Versmolten zijn alle
Uw gletscherkristallen !
Oven
Van wellusten is
Alpcirkling om Dis!
Gloeihaard, die nooit doove,
Uw baken
Blijv' tartende blaken!
— Eeuwig
Zal ons, maagden klam
En sneeuwig,
Doortintlen die vlam:
Slaken we de ijsgordlen, die klemmen ons stram
En ziede
Ons 't bloed, dan bieden
De schaaklende handen we elkaar,
Tot onze rei schaar',
— Zonden!
Rondom u de ringlende ronde,
En zweeten den gloed
Van lust we uit ons bloed ! !
— Wij zijn
De nevelen ros;
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Kust warm ons den bios:
Schaamteloos toonen
We ons schoone
Lichamen van lust,
Die schroeien
En gloeien
Hels zonen
In brand ongebluscht....
— .... 0, Zusteren, is 't
De Ure?
Of dure
Deez' glorie nog voort,
Tot naar vure
En naar poort
Van Dis dalen
Lemuren,
En in vlamarabesken
Héénstormen de valende heksen ?
(De Sabbath stormt weg, naar beneden ....)
— 0, dwaas,

Maagden bleek,
Waren, helaas,
Wij : al verstreek
De ure van 't gloeien
En 't blozende bloeien,
En koud, nu de nacht er
Taant, blijven wij achter ... .
— IJskofl

Verstijft mij alreé
Mijn lijf blauw,
En wij rillen
Van kille
Vrees, die duurt het langst,
Nu de ijsduivelen
Ons pràngen in vangst,
En 't sneeuwstuivelen
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Ons gaat omhuivelen
Met strakke kazuifelen,
Waar 'k bevries in mijn angst!!
— Laas, helaas!
Sabbathjacht!
Taant al uw pracht
En uw glanzen verdooven?
De alpen hullen in mistwaas
En wintervacht :
Mijn koude ziel smacht
Naar Dis' oven ! !
— Laas, helaas,
Sabbathjacht....
Wij zijn
De nevelen blank,
En ijlfijn
Omsluieren ons slank
Dunne gewaden
En waden
Van louteren mist,
Die we weven
Al zwevende, in morgen, die wischt
Met sneeuw ... uit ... onz' blijdere daden...!

xx.
Een dichte sneeuwval. De eenzaamheid van den alpenmorgen.
Een bleeke zon rijst, bp achter de bergen, wier koude pieken
zich verheffen als bevroren reuzen, in wijden kring. Glinsterende
gletschervlakten glooien glad uit. In de diepte ligt Dis in donkeren
slaap. De Wintermaagden waren zacht klagende om, wringende
de koude armen. Laatste sneeuwvlokken warrelen.
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i. In de slachtplaats.

In de slachtplaats lag alles gereed: het steekmes op de schildtafel vlijm scherp geslepen glinsterde in het namiddag - licht, staal
en koper fonkelde fel. De schieën kokerden aan grillig versierde
buik- riemen tegen hun kielen. Met de bombazijnen broeken hoog
omgeslagen, waaronder de sokken afkringden in de rood- gemeniede
klompen, stonden Tienus en Toon nog even na te klasjeneeren in
het af-geschotte kamertje.
Tienus, 'n schrale vent maar stevig gespierd, gestaald door
hard werken, leek mager naast den rond gevleesden Toon, wiens
kleêren om het lijf gegoten zaten. Onder diens strak -spannenden
kiel bulten zichtbaar de geweldige armspieren. De meester-gast,
geel bleek van huid, met zwart kachel - glanzend pommade haar, kittig het spiralend kneveltje onder den spitsen neus en
nijdig 't zwarte sikje in het onderlip kuiltje, de donkere bruine
oogen schielijk ratachtig in het fel witte oog-blank. En Toon rossig,
rood-blond het goudend golvende haar, rozig teer-witte vrouwen
-huid
melk -blank, waarop de haren gouden raggetjes trilden.
Er was alreê vijandschap in de kleuren als ze zoo naast elkaar
stonden, haat van het malsch sappig kwijl-jonge blonde leven,
tegen het stroeve stug-geel-bruine; er gloeide haat in het ratachtig schuilgaan der flits- oogjes van Tienus, afkeer uit de blauwe
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luchtoogen van den jongen vrije, die het knecht-leven niet dragen
kon. De meesterknecht al dienstvaardigheid wat er aan was, reeds
de stembuiging gedwee en onderworpen, de geplakte zwarte haarscheiding regelmatig als een krijtstreep over het hoofd getrokken,
precies en nauwgezet zindelijk en zoo om genoegen te doen aan
nauwgezette, precieze en zindelijke klanten. Maar wreed en baatzuchtig tegen z'n gelijken en despoot voor z'n minderen, was hij
in alles averechts gekeerd tegen Toon die zich verzette tegen
het snauw-grauwen van zich oppermachtig voelende bazen met
heftige woorden of, erger nog, er op los trok, de vuisten gebald
tot slaan, de oogen wijd open van vrij-zijn.
En met Tienus kon hij niet overweg. Alleen had hij respekt
voor het taaie werken van den ouderen knecht. Onder het beulend
sjouwen twistten ze weinig. Met stierendrift tobden ze zich af,
hakkend en kervend, brassend en plassend, in een adem door,
zonder omzien, het werk af-vechtend met staag-groeienden ijver, de
pezige armen bloot, bloed bespat, woelend in de donkere lijf
gevelde beesten, de handen rond - graaiend in de warm-dieptnr
smookende, nog van leven trillende open lijven. Er was lust in hun
tierend gevloek over zoo'n vet stuk vleesch, en zulke zware
rib -stukken; en ze keken het aan als het hing en kuischten het
schoon als een mooi meubel dat ze zoo hadden afgewerkt. Dan
bleef er geen tijd over om elkaar te judassen. Geen achtervoet
woog hun te zwaar, geen van beiden lieten ze iets staan, diep in
hun kleine denken beangst voor den smaad-blik, die giftig minachtend in het gekijk voelbaar was.
Ze zouden beginnen. 't Was net eender of Tienus vandaag weer
schuw werd. Toon wist wel dat-ie geen held-in-'t- steken was — —
en nou net met die hoorn-zieke koe — — waarom anders dat
vreedzame geklep van Tienus — ja wel, je verkletste daar 'n half
uur in oe slacht-plunje. Op zijn kalmste manier vroeg hij aan wien
nou de beurt was om te steken. En hoewel beangst tot in elke
leven-trillende zenuw en als voor - voelend dat er altoos iets 'beuren
kon — maar aan den lippen-plooi van Toon bespeurende het
achterdochtige, het zéer -wel-wetende wie het doen moest, trachtte
hij grof onverschillig te doen, spuwde op den grond, zei: „verrek,
da wit-te toch ók wel — 't is mijn beurt."
— Binden?
— Natuurlik -- 't is nog al 'n dier om uit de hand te steken.
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— Doen?
— Geen gijntjes, nondezju 1 haal-de gij die kunsten maar op den
abetoir uit.
Toon zweeg, maar was woedend, innerlijk woedend; hij stampte
op den vloer — zoo'n drie-dubbele fluit — zoo'n dijkhaas — dat
had nou net zooveul moed in z'n sallemander als 'w wezel:...
Hij nam, gaande naar den stal, de halsters mede. Zacht loeiden de
koe-beesten en kalvers in de koel schemerende schuur. Krachtig
duwde hij het al angstig deinzende beestje terug; steil rekte de
staart en een trilling huiverde door het lijf toen Toon onzacht het
touw vastknoopte.
— Truug beest — truug hup, alé, en schopte met deklompen
ruw tegen de voorpooten van het nu al verwilderde dier, dat nijdig
ronkend, de neus-flanken snuivend wijd sperde.
— Zachter wat! douwt 'r nou niet tegen d'r kop, vermaande
Tienus.
— Naai-meisjes voor-op, smaalde Toon nog iets ruwer den kop
op zij wringend.
Maar de koe, knippend de schaduw- donkere oogen tegen het
warm goudelend zonlicht dat rood-laaide op den plavuisgrond,
weerstreefde, trok den kop tusschen de voorpooten, plantte stug
de hoeven tegen den blauwen drempel, en langzaam steilden de
haren op den breeden rug, het gansche lijf kromp saam als tot
een sprong.
— Toon! gilde Tienus — donder op zij — ze zal steken!
— De moord zal ze steken, jouwde Toon; wijs nu liet hij de
horens los, sloeg het koord twee maal om den neus, stak de hand
in den open bek, greep toen met forschen kneep de onderlip
tusschen de tangende vingers.
— Stouw nou maar, moeder-lief — ik heb ze, spotte hij.
En woordjes fleemend, zoetjes bedoelend, zachtjes overredend,
bedaard aan, kalm, piet-leuterig, schuw beangst zelf en daarom
schrik-benauwd voor de zich verzettende koe, gemoedelik bil
zacht-aan maar om ze vooral niet toorniger nog te-klatsend,
maken, stouwde Tienus haar op. Bulkend nu stond het beestje te
turen in de slachterij naar den rood-gloeienden plavuisgrond, hellichtend onder de neerflitsende zonnestralen.
— Hang wat voor die vensters — sebiet krijg-de er dol mee,
riep Tienus.
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— Mo'k ze dan los laten? Gauw — gauw — 't steek-mes verdomme — — vlug — — ze begint al.
Maar Tienus snel, greep meê aan den halster, trok met woedend
geweld den stug deinzenden kop naar omlaag. En beiden nu
saam-spannend hun bovenmenschelijke kracht om het wilder wordende dier neer te krijgen, rukten met reuzen - kracht, dat de wijd gesperde neus tegen den ijzeren ring in den vloer aansnoof.
Geweldig balden de spieren der gebonden koe. Vier, vijf malen
haalde Tienus het touw door den ring; toen als gold het niemendal
en beefde hij niet terug voor het gevaarlijk werk, greep hij bedaard
het steek-mes, voelde kwansuis moedig of het niet haarde, zette
zich schrap, terwijl Toon de koe bij de horens hield, de kop met
alle macht stilhoudend.
Zut — schuurde het mes langs het fas.
Krakend geweld — rang! Knappende touwen, het steek-mes
diep in de bloed -zijpelende wonde. Wreed gilde het dier, dol van
pijn; éen lang-gerekte loei huilde noodkrijtend door de slachtruimte, wild zwiepend ranselde de staart de blaasbalgende flanken,
langzaam drupte het rookende bloed over den heen en weer
schuddenden kop; al daverde de stal-vlak-bij van het stampend
geweld en loeiden meé met den angstkreet van 't getroffen beest
alle kalvers en alle koeien in de ongemoeide stallen waar ze rustig
herkauwden, plots radeloos, wakker geschreeuwd door het orka
overal echoënde gebrul van het misgestoken dier. Tienus was-ned,
doodsbenauwd voor de razende koe de zolder -ladder op- gevlucht.
Maar bliksemsnel had Toon den voor-hamer gegrepen en toen
het toornende beest een éenig oógenblik stil stond, de kop dreigend
schuin, was hij wit -bleek maar vasberaden aan komen zetten, de
frons-plooi tusschen de brauwen. En terwijl het gebrul vreeselijker
dan een donder de ruimte insloeg, stond hij, den hamer hóog
boven het hoofd, en dien neêr — neér met zoo'n geweldigen slag dat
het dier levenloos in elkaar zeeg. Met een plof neér, verpletterd
den kop tegen den grond.
Tienus kwam schuw - beschaamd de ladder af, keek met nijdige
judasblikken naar den jongere die hem, den meestergast, daar een
lesje gegeven had dat hem z'n leven lang zou heugen.
Toon zei niets, voelde dat stilzwijgen dien snoever erger griefde
dan luidruchtig gepoch. En 't pijnigde Tienus, die almaar wrokkend op wraak zon. Onheildreigend hikten zijn wangen onder het

313

TOT HET UITERSTE.

zenuw-schokken van het kakement. Ghijven werkte vlijtig door,
steels naar Denen kijkend sneed hij per toeval in de huid, waarop
die, blij een aanmerking te kunnen maken, op-stoof:
— Mo' je gedoome van die huid scheerriemen maken?
— Waai om, knorde Toon.
— 't Is makkelik riemen snijên van 'n andermans leer.
— Da' zeg-de wel — daar weet jij van meê te praten, is 't
niet? spotte Toon dreigend.
— Bedoelde deèr mijn mee?
— Zijn er hier nog meer die Tienus hieten? vroeg hij smalend
lachend.
— Hou de da' vol? toornde Denen bevend van woede.
— Zoo vol as n'ei — en jij er bij — wees blij, rijmde Toon,
nijdig grinnikend, terwijl hij even naar den van drift trillenden
meestergast keek, die tandenknarsend zich trachtte te beheerschen.
— Ik zeg dat mot je bewijzen, vlegel! bewijzen zal-de 't. Ik
heb twintig jaar bij oe oom gewerkt — wou jij wat zeggen. Jij!
— Dat hoor-de, judaste Ghijven, die nog bedaard een touw
door de katrol stak.
— Nondezju — wa' wit-te van mijn, zeg op!
— Da' ge goed steken kunt — wit 't nou?
— Luldefikatie — ik snij riemen van 'n andermans leer — da's
zooveul as stelen! bewijzen of bij God! God! —
Opkijkend zag Toon plots het verwrongen gezicht van Tienus
die met bloed-bespatte knuisten te dreigen stond. Even besluitloos
stil, maar de drift al opgierend, en dol van woede schreeuwde hij:
— Wou je vechten! Roef — pas-op. Got—got! en het juichte
den koel-blauwen schemer in, het jubelde tegen de pannen en kletterde terug op den plavuisvloer, het klonk schel hel als een koper
signaal, klets-klets klapperde het hout, waarmee hij de huid van
het beestje moest los-ranselen, op de steenen. Hij was opgesprongen uit zijn gebukte houding, schreeuwde dat de vensters er van
trilden.
— Kom dan op!
Dan kwam Tienus met de blaaspijp dreigend in de hand op
hem af, maar gewiekst sprong Toon over het doode beestje en
sloeg al dadelijk op den ijzer-harden zwarten kop. Doch reeds
werd de blaaspijp, gevaarlijk om doodslag en moeielijkhanteeren,
in een hoek gesmeten; de oogen angstig knipperend tegen het
IV
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,
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woedende slaan van Toon, stond Denen een seconde verbluft,
maar dan viel hij uit met opgetrokken schoeren en arm-pareerend,
de stompe vingers valsch graaiend in het rood-opgezette gezicht
van den jongen, om den stok te vermeesteren die nog al maar
neêrstriemde op zijn steenharden kop.
Beiden waren ze wit-geschrokken, nu ze hun haat zoo tastbaar
dichtbij voelden, als een harige afschuwelijke padde, om te vernielen
en dood te trappen. Denen keek scheel van woede, groenachtig
schuim sputterde hem als gal om de lippen.
Toon zweette van felle opwinding en stond te schudbeven op de
beenen van drift, nu zijn schreeuw-gillen stokten in de naar adem
snakkende keel, knersten z'n tanden hoorbaar.
Maar door het middag-stille huis kwam aanloopen Koos-oom
met Franske die van de markt terug waren. De vreemde geluiden
deden hun dadelijk gaan naar de slachtplaats. Stilzwijgend zag hij
de twee begaan. En of er geen moord en doodslag kon gebeuren,
nam hij de bijl en hakte het beest in tweeën.
Schuld bewust stonden de vechtenden stil. Als werden putsen
koud water over hun dpstanndige lijven gesmeten, voelden ze hun
laaiende drift temperen. De kalme krachtige metaalslag van den
meester dwong hen tot zwoegen.
2.

Het Bedrijf.

Dagen lang had hij den omtrek platgeloopen om de drie stuks
goedkoop machtig te kunnen worden.
Eindelijk stonden ze dan op stal, een zware os, zwart -wit
gevlekt vooróp, 'n kalf blank als reuzel er naast, terwijl in het
aangebouwde hok een monsterachtig vet varken knorde.
Hij had de broers gevraagd om eens te komen zien naar zijn
stal met vee! En met zijn lucht-blauwe oogjes half toe, schijnbaar
koel en onverschillig, wrochten zijn gedachten innig verliefden
trots op het zijne daarginds in de Burgstraat.
En het was daar een aantoonen van schouders en borst geweest,
zoo'n kruis en zoo'n kneep, en wat ze dien buffel van 'n os wel
schatten zouden, schoon aan den haak. Dan keken ze over de
schutting geleund naar morsig knoeiend zwijn, peinzend wat er
wel aan verdiend zou worden. Blij dan omdat er alles goed uit
moest zien, hielpen ze me@ met Krist den leerjongen, de stugge
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nieuwe koorden door de katrollen wringen, de blokken witten, de
stal meniën; slepen ze de messen vlijmscherp en poetsten ijzeren
haken zilver-wit, de koperen roeden waaraan de worsten hingen
geler dan goud.
Moeder Ghijven had de laatste kielen en schorten laten brengen.
Nu lagen in zijn éerste meubelstuk, een oud - kastje met twee
zwarte kolommetjes en glad bruine deurtjes waarboven een lade
met koper beslag, naast de hagel-witte buizen en schorten, purper
kielen en boezeroenen, fel roode en blank linnen zakdoeken,-blauwe
de slachtdoeken met de blauwe randjes keurig op een rijtje naast
pellen en geel katoenen doeken. Zelfs zes half- linnen servetten en
vier kleine tafellakens had hij voor uitzet van z'n moeder meê
gekregen. Hij was keurig precies op alles, netjes en zindelijk moest
het er uit zien en Stien de meid was net eender, die gebruikte
kastpapier en knipte er nog 's avonds laat oogjes en puntjes in
voor randen. Zijn moeder zuchtte wel eens en hoopte, voor de
klanten, dat het zóo blijven zou.
Stien de werkster schuubde en schrobde den geheelen dag. Reeds
stond de wit- gelakte toonbank met het blank blauw dooraderde
marmeren blad op den blauw- met- witten plavuisvloer, van het
helder gewitte plafond hing aan zware ijzeren haken een breede
koperen plaat als een gouden spiegel te schitter-glanzen; het was
er van een smettelooze properheid tusschen den blank vlakkenden
muur -ommestand, waarin het tin en zink en koper fel hel schalde.
Op 'n Donderdag-middag in Juli was het werk bij Ghijven in
vollen gang. Door de slachtplaats dreef weê walmend de lucht van
veel bloed. Blauw-gazen vliegenschermen stonden onder de hoog opgeschoven ramen; 'n even koel tochtje waaide met het avond
-blauwenovrd
zweetende koppen der werkers.
Het kalf lag op het gemeniede karduis als een blank roze schuim,
uit de slonzige huid gebarsten, 'lijk de kern eener rijpe bloedsappige
vrucht. Behoedzaam gingen de vlijm-scherpe stalen in langsche
sneden tusschen vel en lijf. Toon sneed alles op nerf, keurig en
gelijk, vol ambitie.
Het kalfhout stak al achter de hiele- pezen, de touwen hingen
gereed over de van de balken hangende katrollen, de haken lagen
klaar om het kalf op te hijschen naast den oranje-en- geel -rooden
os die, monsterlijk groot, in de slachtplaats te besterven hing.
Zweet beperelde de rood opgezette gezichten, de buizen plakten
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klef over hun klam-natte schoeren, stippels bloed bespikkelden hun
bloote armen, druppels als tot robijnen gestold waren over den
grond gespetterd, terwijl ze in blank emaille emmers het lauwwarme kalfsbloed neêrgulpten.
Sierlijk werden de vetkransen opgerold, het nierbed lag als,
schuim-geslagen room tusschen het rozige vleesch, het schild, warm
geel, stolte onder het open raam. Toon sneed figuren en sterren
op de barstende huid als een tatoeëering van 'n barbaar.
Telkens weer op een afstand bekeek hij dien schat van vleesch
in het begin-donker van den koel blauwenden avend. En iederen
keer duwde hij weer met een doek dan hier, dan dáar in het
enorme open lijf van den os om het nàdruppende bloed te stelpen,
keek dan tusschen de ooghaartjes als een schilder naar zijn werk.
Er was een juichende blijë lust in hem om al dat versche vleesch,
het vet dat er uitkwalpte met malsche kwibbels en kwabbels,
gelig-wit en oranje-goud, safraan-geel en roomig-dik naast het
karmijn en hyacint-roode, het paars-purperende ossevleesch. De
beestjes hingen daar voor zijn verheugde oogen als een eerepoort,
als een illuminatie van rood en donker-rood, geel en geel-oranje,
braampurper vlam-warm naast het schuim-wit. Kleine blaasjes,
schulpten als gelatine glanzend op de boter-gele ossenhuid, en hij
tuurde er naar in verbazing dat het toch zoo allejezis-mooi was.
En nou het varreke nog 1
Al schreeuwgilde het geluid door de weer opgeruimde slachtplaats, het piepte en knorde en brulde oorverscheurend huizen
ver, — 'n beestje dat bloed rook, zei Toon lachend , — en 't schuddebuikende varken brulde zóo ontaard, dat Kristje en z'n baas mee
begonnen te brullen. Puuh! puuh! zuchtte Toon, die vlijtig aan het
korte staartje draaide. Het geknor toen, het achterdochtig ruikende,
het snuf-neuzende geknor, het langzaam verzet van een geplaagde —
en dan een zij-sprong vlak voor het slachthuis. Maar Toon dan
even uit zijn humeur om dat idiote verzet van zoo'n lekker dik
verreke, sjonge toch zoo'n immese mokkel, pakte het toen iets
ruwer bij de achterpooten, zóo en nou koest, vooruit! trekken.
De zongen naar binnen, de pooten gebonden, dan den trog in, die
'lijk 'n doodkist zonder deksel het dier om-plankte. Eén seconde
lag het varreke dan roerloos, de gebonden pootjes als mollige
handjes genikt, de zacht ademende snuit nieuwsgierig in de houten
doos óp en er langs de kittige slimme oogjes loerend. - . .
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Nog rilden de schorre gillen door de ruimte toen het slank
dunne staal reeds den weeken teeren vleeschkuil had doorpriemd,
en het geluid kermde weg, overbulderd door den lach der slachters
en broers, want Krist beweerde dat-ie gebeden had een jodenonz • vader.
Jonge, jonge wat had dat kreng 'n bloed! Heerlijk gulpte het
-den emmer in, terwijl Krist weer al met een grooten porceleinen
bak gereed stond, want er mocht geen druppel van verloren gaan.
Emmers met heet water werden aangedragen, de krauwers om
het stugge haar af te krabben lagen voor den grijp, schoone
witte doeken hingen tegen de schildtafel waarop zilver - blanke
worsthorens schitterden.
Al rapper gingen de krauwers over het borstelige lijf, waaronder
nu het vleesch rozig begon te builen als brokken lekkere zachte
zeep. Dan vlijmde het mes van Toon met vaste hand tusschen de
voorpooten en over den buik.
Woedend ijverden ze voort, er werd weinig gesproken, een
bevel niidigde kernachtig kort tusschen vast- geklemde tanden. De
loopjongen gaf aan, of spoelde gebruikte doeken in het lauwe
water weer schoon.
Als dan ten leste het varken op de ladder gehangen was,
werden de emmers koud wel -water aangedragen, waarbij Willem
en Frans, z'n broers, hard me@ hielpen. Dat was een schuren en
schrobben, een plassen en dweilen dat de plavuizen er als gevernist
onder glinsterden. Buiten werden trog en karduis afgespoeld. Toon
wrong de doeken droog uit en hing ze dan als een huisvrouw
netjes op een rijtje aan een lijntje.
Op de afval-tafel lag het gewir-war der darmen, pens en lever,
hart en loos, keunings -kop en nieren, alles schoon -gemaakt en
afgestroopt, ontvet en zuinig afgeschraapt. Er was menige vloek
tegen den onvoorzichtige gesist bij het klaarmaken der darmen,
dat dunne vet er af te vliezen zonder ze stuk te snijden: „nou
daar moest je andere scholen voor bezocht hebben dan die ,,Krist moeder 't mist." Maar de jongen al gewend aan het beul-snauwen
van bazen, deed maar of-ie het niet hoorde en sneed nog voor
langs de dunne slierten, blij geen opstopper gekregen te-zichtger
hebben. Z'n ouwe baas kon je net zoo'n dood -stomp geven om
nooit meer op te staan, wanneer je per ongeluk in een darm sneed.
— Is 't fornuis al aan?
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— Ja baas, 't brandt als de hel.
— En is 't 'r water in tot aan de streep? — Nou, dan die
rommel er tegelijk in. Neemt de specerijen mee.. .. toe Frans
steek even de lamp op, dan gaan we naar het kook -kot. Loerd
fabrikazie éerste klas.
— Is t'r nog bier? vroeg Willem, ge smoort half in dat hok.
— In de keuken staat nog 'n krukske wit, breng maar mee.
De avend blauwde om het kook-kot, waarin de damp stoomde
uit de pruttelend kokende ketels. Wagenwijd stond de deur open,
maar het vuur brandde verstikkend heet.
't Was bij elleven voor ze klaar waren.
Aan dikke houten stokken hing de bloed - beuling, rood bronzende worsten sappig, en nog warm rookend de lesten uit den
dampenden ketel; zilver -blanke leverworsten ringden als kinderarmkes mollig en rond, rissen wit-porceleinen kommen stonden op
rood plavuis in lange rij, vol-geprakt met zult. Geur van kruiden
en gekookt vleesch, van langzaam getrokken bouillon, wasemde
door het bloed-warme kook-hok. Ze hadden de smeulende vuren
gedoofd. Toon ging alléen nog even naar de slachtplaats, terwijl
de anderen de keuken in- trokken om bloedworst te bakken.
Met de lamp in de hand kwam hij binnen. Het felle licht
glinsterde juichend over het lillende vleesch- festijn. Even kraakten
de nieuwe koorden in de nog stugge katrollen. Frissche lucht
wijlde over de glinsterend vochtige plavuizen. In de goten van
gele steentjes licht - pitste een zilver -wit streepje blank water. Groote
schaduwen vlotten tegen den ommestand. Het was er koel en
goed om lang te blijven. Hij hing de lamp aan een spijker, nam
toen een sinaasappel uit zijn zak en stak dien in den open bek van
het varken. Dat leek toen toch zoo verdomde grappig dat-ie er
om grinnikte: die lollige kop met de lodderige bijkans kwijnende
oogskes, de groote roze doorschijnende oorlappen, net stijve
vaantjes van Kevelaar, die toetige slobbige neus, waarin als breede
lachtrekken de bek rimpelde. Er lag een grijns van vette lol over
dien kop, een gezellige bulk-lach over zooveel smijligen reuzel en
modder-dik spek. 't Was geen dood beest meer voor hem, maar
een sappig lekker ding, dat-ie zoo gewrocht had met bel z'n willende
handen en dat-ie versieren ging en mooi maken, afwerken om er
meê te pronken, zoo met dien goud-gelen appel tusschen de tanden,
zóo met wat palmengroen tegen den wit-glinsterenden spek-rand.
,
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Op de teenen liep hij naar buiten om de fuchsia- potten; die moesten
morgen in den winkel staan, maar hij wilde het effekt van-avend
eerst zèlf zien. Hij had ze pas begoten. Purperrood bengelden de
klokjes tegen brons-groen blad, de aardenpotten op de witte
schotels bloeiden in de gelige lamp- schijnsels. Als een feest van
straf- vlammende kleuren stond het daar voor hem en zachtjes
lachte hij van plezier: 's jong wat zou-ie de konkerentie kankeren...!
Met moeite ging hij weg van zijn arbeid, zijn vee, zijn geld....
In de kalk-heldere keuken onder den gezelligen lichtkring der
lamp zaten de broers en Krist te wachten. Frans had den bloedbeuling maar uit de pan genomen, bang dat ie anders te hard
zou bakken. Een vorm met geleiïge zult, nog warm bijna, stond
midden op tafel naast het doorgewerkte brood, groot als een
achterwiel.
— Hed-de honger? vroeg de oudste gul en zegevierend, en
mompelde toen beduusd om zijn trots niet te doen merken, —
val maar aan hoor — ge hoeft op mijn niet te wachten — doe
maar of ge thuis zijt.
— Nou, da' zal smaken — zeg, grinnikte Willem.
— 'k Docht da' ge nooit meer kwam, zuchtte Frans, die zich
druk en ongegeneerd bediende.
— Zaken! zaken! eerst 't werk.... en dan eten.
Het sloeg twaalf toen de broers weggingen. Krist was alreê
naar den zolder boven de slachtplaats getrokken.
Toon bleef alléen, ging nog even kijken, trok de deuren ver
open, zette de vliegenhorren beschuttend er voor en ging, moe
maar verheugd, zorgeloos slapen.
3. In den veestal.
De zaak ging een gangetje. Het weer was alleen te heet. De
laatste Septemberdagen waren benauwend warm en die smerige
vliegen kropen op elk stuk vleesch, het rotte soms aan den haak
weg. En als-ie geen herrie met z'n klanten wou hebben, moest-ie
het wegsmijten achter in den put. Dat ging hem hevig wreed aan
z'n hart, het kostelijke dure vleesch, klinklaar zilver — den put in.
Soms had -ie dolzinnig van woede rond staan slaan in den winkel,
met een paardenstaart in de hand en dan luk raak op de vliegenjacht, maar afgetobt moesten ze er beiden meê uitscheiden. Krist
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zei, sloeg je d'r éen kapot dan kwamen er tien op de begrafenis.
En dan dat gemelk bij die klanten, dat geschooi om een paar
pond vleesch. Vriendelijk zijn, al zeiden zij dat ze slecht bediend
werden. Dan moest-ie aap wat heb je mooie jongen spelen. Soms
kwamen er zaterdag's avends fabriekswijven in den winkel, te smerig
om aan te raken. Als ge ze tegen den , muur gooide, bleven
ze d'r aanplakken. Zulken hadden het hoogste woord over een
halfpond stukskes of een soeppot, en dan wilden ze met 'r vuile
vingers dat lekkere sap-roode vleesch betasten. Hij kon dat niet
kroppen en met een snauw barstte hij dan los: pooten thuis as jeblief, hé! Daar waren die tadikken niet van gediend en ze rukten in,
gingen liever naar z'n buurman die ze slim bezig liet.
Hij was nu een jaar aan den gang en speelde met alles zoo wat
om en om. Z'n schulden had -ie voldaan, alleen bij de vrouw van
oom Koos - zaliger en tante Net stond hij nog in het krijt.
Het ging maar te langzaam. Als-ie zoo rijk moest worden, dan
kon-ie wel scharrelen blijven tot z'n dood toe. Daar moest en zou
hij wat anders op vinden.
Dikwijls als-ie het Hoog doorkruiste om een beestje te zoeken en
er dien boel dan zoo meroakel best bij zag staan, dacht hij over
die betere toekomst. En dan meutelde dat in zijn kop wat hij van
de Kneut gehoord had, die een stuk zandgrond voor 'n appel en 'n ei
gehuurd had en daar „errepels op gepoot aaj ". 't Eerste jaar het
beste vijftig mud eerste klas blauwen, tegen drie vijf en twintig het
mud. Die vent had 'n stom geluk gehad — — nou zat de kerel met
'n twintig stuks vee en drie of vier goeie peerden.
Z'n gedachten spinden het dan verder uit en het was of een
bekende goede vriend hem raad gaf het zoo te doen. Oom Koos
had toen toch ook dien grond gekocht en hoe dikwijls hadden ze
er samén over gesproken! Dan behoefde hij niet meer zoo'n godganschen dag thuis te zitten, kon zelf eens naar het land gaan,
wat meê schoffelen en mest-rijden, de rommel uit de slachterij en
varkenskotten, van thuis kon hij ook wel 'n wagen of wat tegen
een koopje overnemen. Dáar zou hij wel nooit mee gewrongen zijn!
Gaande tusschen boekent- en spurrievelden, tusschen het welig
tierende koren, sprak hij dikwijls met de boeren. Met peinzende
aandacht volgde hij vooral de orakeltaal van den diepzinnigen Overdevest, die al wel tachtig geroet hooglandsche grond in vruchtbaar
teelland had omgezet.

TOT HET UITERSTE. 321

't Was gewoonweg akelig wat daarmeé verdiend werd. 'n Beetje
meer regen dan gewoonlijk, 'n paar goeie warme dagen op z'n
tijd — — en werken 1 natuurlijk werken! dat het allereerst. Werken
wilde hij, van 's morgens tot 's nachts desnoods, al zou-je er bij
neérvallen. Maar zoo klepperig vooruit te komen als een kreupele
ponnie, daar dankte hij voor.
Kwam hij dan op den deel bij de boeren, dan stelde hij belang
in alles, sprak over bemesting en 't zaaien, over spitten en ploegen,
eggen en gelijken, wieden en rooien en stager groeide de lust in
hem verleidelijker dan ooit om zèlf te gaan boeren.
's Nachts droomde hij van dorre woeste gronden, die geen
sterveling dorst pachten, maar hij met z'n taaien wil en z'n doorzicht
durfde wel aanpakken. Zware mest en vette beer werd er heen
gesleept, wagen-vrachten vol, eindelooze rijen. En hij zag de ploegen
de grauwe aarde omsmijten, rissen wieders en wiedsters die onder
eentonig gezang door zijn velden trokken om het onkruid te
schoffelen en te klauwen. Dan oogstte hij vele mudden piepers,
goudelende bussels haver en rogge ruizelden in zijn luisterende
ooren en 's morgens ontwakend hervatte hij den arbeid, maar
in zijn hersens wrocht aldoor dat zelfde idée: boeren, boeren op
't zand.
Met zijn familie sprak hij er niet over, gewoon zijn verdriet en
zorg voor zich te houden. Zorg voor het brood had hem vroeg
eigenwijs gemaakt.
Werken was een passie voor hem, werken alle dagen, alle weken,
de maanden in: hij moest zijn stalen pezen bezigheid geven, er
was een roepstem in hem die hem voorjachte en een hevige begeerte
naar geld als winst van noest zwoegen. Krist, z'n knecht, die van
natuur lui was, zweepte hij door zijn voorbeeld op; hij kende geen
treuzelen en drenzen. Als hij iets onder handen nam, dan moest
het ook af ten koste van alles. Nu was dit „boeren-gaan" als een
oplossing voor zijn tobbende gedachten en hij peinsde er over
dagen en nachten.
Thuis zouden ze het afkeuren, dat wist en voelde hij vooruit.
Daar was 't: schoenmaker blijf bij je stiel, 'n oû -wijven boel.
Hij vóor- hoorde reeds het gemurmereer van moeder en het gespot
der jongens. Wat stak-ie daarmee in z'n zak? Wanneer-ie het deed —
stiekum ! — dan 'hoefde geen mensch z'n-mond -er-meê -te-spoelen.
De winkel-drukte, nou — — dat kon Stien wel af, die was nu
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al een jaar bij hem en zoo hard liep het niet, om daarvoor nu
alle dagen thuis te moeten blijven.
Al dat fijns wat-ie die kaffers bij hun boterham wilde laten eten,
had hij voor 'n zuur gezicht weg moeten doen. Sjonge wat 'n
teleurstelling en toen kwam moeder Ghijven met den troost: dat
zij het van tevoren gezegd had!
Voor den veehandel moest je kapitaal bezitten, véel geld om het
uit te kunnen zweeten. Anders was het kapot. En toen oom Koos
schielijk kwam te sterven, kon hij er niet meer aan denken. Oom
had er ooren naar gehad en het zou er wel van gekomen zijn,
toen plots dat vreeselijke voorval aan alle plannen een eind maakte.
Dagen lang had hij met de ellende in zijn denken omgeloopen.
Iederen dag geschreven naar z'n tante op den Dijk hoe het toch
met oom ging, en als hij maar even uit zijn werk kon, stapte hij
uren ver om te gaan hooren of er nog beterschap mogelijk was.
En hij, dien ze anders dachten koel als ijs en stug als leer, werd
van een vrouwelijke teerheid. Wel waren tante en oom blij verwonderd geweest over het innig hartelijke van dien ruwen driftkop,
wanneer hij daar stil voor het ziekbed van oome kon zitten,
spraakloos maar met zoo'n verdriet in de open starende oogen, dat
ze er kapot van waren.
Toen was de slag gevallen, nog onverwacht en daar was iets
in zijn innerlijkste losgescheurd, zoo fel hevig, zoo diep teleurstellend, dat hij nog maanden daarna de wreede pijn had nageleden. De herinnering er aan, was bij hem gebleven, onverzettelijk
als een schrik midden in zijn denken.
Op een warmen Juni-middag waren ze met hun drieën, oom
Koos, Franske en hij om dien lastigen stier bij Martens geweest.
Het was 't leste beestje dat ze, vroolijk en opgewekt, gingen halen.
Ze moesten het stouwen naar den stal in den Achterweg, vlak bij
den oprij van den tram, waar nog meer vee stond, kalvers,
ossen, 'okkelingen en drie jannen.
Die moeite met dat dolle beest van 'n stier!.... Eerst op den hol.
Franske en oom Koos een drie honderd voet over den grond
gesleept en ze hadden het dier niet tegen kunnen houden. Ze moesten
loslaten en weer waren ze met z'n drieën achterop gedraafd. Bij
de kroeg van Boogers aan den Tol was dat kreng stil blijven
staan, „om 'n borrel te zuipen ", had oom Koos nog lachend
gezegd. En toen met dien ijzeren ring door den neus. Hadden ze
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dat toch maar niet gedaan, want die lastige stier was totaal krank
geworden. Zij al maar rennend en springend met het woeste-jorem
beest mede, tot ze ten leste met verscheurde kielen en ontvelde
handen, de voeten door-geloopen, de elbogen gekneusd in den
stal waren gekomen.
Dien nacht — — —
Toon zoo dood af, dat hij op den zolder als een zoutzak in het
stroo was neêrgevallen, nadat ze het beest met z'n drieën hadden
vastgezet bij de anderen.
In het holst-donker van den nacht was hij wakker geworden,
hoorende het hulpgeroep van oom Koos.
Naar beneden was hij gesneld, de ladder af:
„De jannen waren losgebroken !"
Hij was den stal binnengerend, had de poort achter zich toegeslagen. Bleek licht zieberde tusschen de dakpannen en het rilde
met grijze vegen door het zwaar broeiend donker van den stal,
als een benauwenis over den veestapel waaruit orkanen van wild
geluid oploeiden. Dat was een gekraak en gemorzel van stootende
koppen en slaande pooten, een dringen en opstapelen van neêrploffende en weêr- opspringende lijven; een ontzaglijk tumult van
razend beangsten. Als noodkreten daverde het geloei in het grauw
donker van den enormen stal. De losgebroken stieren stormden
op de verdaasde koeien aan, de koppen schuins tegen den grond,
de neusgaten wijd -open, waar de adem met stoom -wolken uitspoot.
Toon was van ontzetting meê gaan brullen en huil - schreeuwend
gilden zijn hallo's de ruimte door. Hij voelde de spieren van zijn
nek als koorden dik worden, z'n kop tot bersten toe opzwellen;
en hij had in een dolzinnigen aanval een hark gegrepen en was
tusschen de beesten gesprongen en had geslagen, geranseld dat het
bloed rond-omme spatte als een warme dauw-regen over de witgrijs glinsterende vachten der Lakenvelders. Zijn machtige brulstem
leek wel angstig te maken de opéen gestapelde harige massa's met
de vuur-oogen valsch, de sterke horens gevaarlijk dreigend op de
knoestige koppen.
Licht, al meer licht zieberde tusschen de verlegde pannen, en
duidelijk herkende Toon de wild geworden stieren met hun korte
rimpel-strakke nekken.
Maar Jezus! wie stond daar aan het eind der schuur? Oom Koos!
Hoe hij dáar gekomen was, tegen dien muur, tegen dien ontzet-
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tend hoogen muur? Toon wilde schreeuwen te wijken, maar al
hoorde hij den slag der achterste poort als een kanonschot door
den stal donderen. De beesten drongen ze vaster, saámpersten de
lijven tot een onwrikbare massa, saamknoelden ze tot een onverzettelijken berg van levend vleesch. Beangst door het woedende
slaan van dien éenen, waren ze weggedrongen langzaam, voet voor
voet wijkend, al dichter tegen den muur waar geen ontkomen meer
mogelijk was. Zijn stem kermde gesmoord uit de keel, geluid als
het kreunend gereutel van een geworgde, weer ranselde hij er op
los, maar de saámgeklonterde massa's weken naar den muur en
hij hoorde het hulpgeschrei van oom Koos — — God! God
allemachtig! die rood -bonte stier, dat ondier, leunde al tegen
het groote lijf van dien goeien mensch en die schofterige jan
van Hooibaas, razend angstig, sprong uit het berstend klemmend gekraak omhoog op de voorste 'okkelingen, en het loeien
orkaande, het vreeselijk gekraak van verpletterende ribben — —
éen gil, die wit- gierend de benauwenis doorflitste ... .
Dat was de dood van oom Koos geweest, dien nacht was hij
niet meer te boven gekomen.
Drie kalvers en twee 'okkelingen kapot — -- en drie weken
daarop was oom Koos overleden.
Als hij er aan terugdacht, kon hij wel grienen als een kind.
Want hij hield, trots al zijn stugge bitsheid, veel van dien gullen
goedhartige èn .... alle toekomst - plannen voor den groothandel
waren met oom verloren gegaan.
Dikwijls, wanneer hij weer een geheelen dag in het saletje
gezeten had, sufte hij over zijn toekomst. Het was immers niets
gedaan, om zoo voort te blijven wroeten. Eén beestje inde week,
hij die vooruit wilde in de wereld, moest-ie dan altijd blijven
schooien, bij al die kommenijs- en water-en- vuur-klantjes om een
paar pond vleesch te versjacheren?
4. Op zoek.
Toon en Willem kwamen tegelijk uit de hoogmis en trokken
met de andere kerkgangers schuifel-dringend, stap voor stap het
plein af, midden tusschen de lach-bekkende hoveniersmeiden, die
breed heup-deinend, schommelvet voortwiegden, de hoofden,
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waarop de zwart-gitten mutskes met hevig kleurige bloemen glit
-terdn,sijfchopbulern
harde nekken.
Kekt den dieën is, knikte Kee Roozeboom.
— Nou is-'t-ie meneer é —'t is'ok zondag vandaag — motte nie
uit vlakke med 'enen natte vinger, kraaide Koosje Duit.
— 'IJ kan 't goed doen — bij 'em kan 't lijen, vinnigde de
oudste meid van den Beis.
Toon lachte even.
En toen ze de groenselboeren voorbijgingen, die met hun paarsblauw-glinsterende nieuwe boezeroenen op het marktplein als een
purperen dam samenblokten, schokten de werk -menschen hun krom gezwoegde schoeren als de slachter met z'n broer langs hun trok
als 'n heer — — 'n meneer die zèlf boerde, zèlf wiedde, en ze
beschimpten hem in het voorbijgaan:
— Meneer de heerboer — meneer de pachter.
— Polderboer, zei Toon smalend.
En onverschillig stapten ze verder. Toon Ghijven in z'n blauw
pak met de gestreepte, kleurige manchetten sjiek onder de-lakensch
mouwen uit, een licht grijze broek aan, waaronder de gele schoenen
kitsig glimden, het lichte stroohoedje parmantig op z'n rossen kop,
drentelde kalm verder, de kerels voorbij, genadig knikkend of
volkomen negeerend, zich nu voelend heer, hevig meneer, ver
boven die keutel-boeren en hoveniersmeiden.
Tegen den middag gingen ze de deur uit.
Wandelend trokken zij de Balsebaan door, den zeezuiper langs.
die als een smalle rivier-inham diep het Leeg doorsneed, met
enkele blank- gewitte ophaalbruggetjes, als koepeltjes van dun doorzichtig glas tegen het blauw der hallende lucht.
Heete zonne-brand had de beukenblaren al aangeschroeid met
vlam -roode gloeiïngen, en gele tinten glinsterden al goudend over
popels en eikenstruiken. Bruin geroosterde kastanjeblaren ritselden
al krakend onder de even koele windwuiving.
Over de aardappelvelden, over kort geschoren weiden, over goud
tegen den violet- schemerenden horizon,-gelhamnzuitod
dauwden iel-blauwe nevelslierten, waaruit de hoeve van Langeboer
opblokte met hoogstreuvelend geboomte, groendonker, terwijl
alléen licht plassen van gewitte muren fel tegen het mos -bronze
uitsneeuwden.
Ze liepen nu stevig aan, lieten den grintweg links en gingen den.
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koolweg door langs de velden van Korst, afgegrensd met slank
buigend griendhout, waaraan de teere blaadjes ritselend sitselden.
Dan eindelijk het land van Langeboer, daar bij dat goud -groene
andijvieveld, waarachter de rooje -kool- en krotenbláren, purper
en bloed -bruin gloeiend onder den lichtval der zon.
— Zouden ze thuis zijn? vroeg Willem het lange zwijgen ver

-breknd.
— Ik denk van wel. Hij lachte spottend 'n beetje, be @vaart is
t'r niet — het lof is pas om half drie — Wilddorpsche kermis
begint pas zondag..
— En wefkes- congregatie? lachte Willem.
— Nou vraag je den boer z'n kunst af — dat weet ik ook niet.
— Ik zie daar al iemand op het erf loopen, zei Willem weer
na een poos, turend over het schubbend - wriemelend koolzaadveld,
blárenstroom golfkuivend stoeiend onder licht en windgespeel.
— 't Kan Truus zijn.... Bet daarom even goed, en hij keek
met zijn bijna toegeknepene oogjes lang, heel aandachtig— —'t Is
Truus — nou kan -de ze meteen zien.
'n Deern van om -en -om de zes-en- twintig, rood van wangen die
glommen als opgewreven appels. Heur oogskes glaasden onder een
bol-rond voorhoofd, onbenullig en dom vragend. 'n Wit kanten
mutske met een strengel zeegroene blaadjes builde over heur weggekamde haren, waarvan enkel twee platte, geel-rosse maantjes op
het sproetig voorhoofd sikkelden.
Ze was in het geel gekleed; in het mat- stoppel, licht havana,
stroobruinig geel, met verschieten van oranje en gloeiïngen van
citroenschillen in zonlicht.... heur stevig-harde meidenlijf was
vreemdig gemaskeerd onder een hulsel van gelig laken, éen enkel
wit kantje glipte daar boven uit en naakt perste heur dikke vleeschnek daarin als een malsche breed -ronde saucijs uit 'n worsthoorn.
— Dag Toone — wel vent hoe gaat 't? — ze sprak schel als 'n
bel, nijdig fel in de stilte.
— Dag Truus — meid wat zie-de d'r goed uit.
— G'n dag zei Willem — gele gortzak, fluisterde hij geheim
lachend.

— Is dat nou oe bruur, Toone? vroeg ze naar Willem wijzend.
— Ja, meid. Lijkent da' nou wel?
— Nou — 't kost aarger — toch heb -de gullie iet van mekaor
weg — zou 'k zeggen.
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Ze stak Willem heur dikke zachte hand toe. Die voelde klam
aan, zweeterig met iets vies-weeks, als de snoet van een pas
geslacht varken.
Truus sprak over het weêr van gister en van heden en Toon
beraadde hoe het morgen zou zijn. En ze zeiden dit heel ernstig
als een liefdesverklaring, over de droogte en den regen, het voêr

en de koeibeesten.
Onderwijl pronkte zij met heur rooden halsketting van gladronde bloedkoralen waaraan het breede gouden slot poenig-rijk
schitterde, speelde schijnbaar achteloos met den zes -snoerigen
koralen armband om heur peers- geperste pols, keek Toon aan,
de oogen vragend als van het blatende schaap dat naar het hekken
was komen loopen.
— Nou hoor, Truus, seluut en groet vader van me.
— Dagè-è, deed Willem vaag hooren.
— G'n dag 'eeren en veul plazier — tot Zondag dan op
Wilddorp.
— 'k Zal er nie' mankeeren, hoort galmde Toon terug en hij
zwaaide triomfantelijk met z'n bamboestokje als had -ie hier het
pleit gewonnen.
Ze marcheerden straf aan. De wind zette wat op boven Ouddorp,
dat met z'n torentjes en z'n roode daakjes, tusschen het bruingroen van beuken, kleur- glansde onder zilverig-witte wolken -gevaarten, die teer uitraagden tegen flets -blauwen hemel en blokten
zwaar boven den horizon, breed in ontzachelijke breede opstapeling,
telkens met veerdonze uitpluiming in de luchtvakken vervagend. De
bolle wind joeg de room -gele en meeuw - grijze wollige stapeling
verder tegen den blauw- verschoten hemel, waarin de zon vuurlaaide.
Afgegrensde stralenbundels schoven langs sneeuwblanke wolkenlijven, geel -goudende banen over de groene klaver- weiden, waar
koe - beesten ros -rood, fluweel-zwart en melk -blank te grazen stonden.
Telkens weer het snellende licht met glijdende bevingen neêrgoudend, achterhaald door het donker schaduwgespeel. Maar de
zonne warm juichend en deugd-doend, schallend blij en 't groen
zoeteend, dat kruivelde en ronfelde en streuvelde onder de dol buitelende windjacht.
En in de slooten, tusschen het glad- zwarte schaduwbeeld van
weerspiegelde wilgenstronken, in een enkel roerloos stil watervlak
tusschen de zilverwitte golfjes -kruiving, verstrakt, in de koel klare
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diepten, naast het wirrel-ribbelende schub-geglinster, weer lichtende
blauwe luchten en de stoeiende wolken- bulten, licht juichend, wit
schitterend en oneindig ver weg schijnend, als in ontzaglijk diep
een afgrond. En ze buitelden en woelden door het luchte ruim,
zilverig blank, 'lijk sneeuwschuim, door het vluchtig verschietend
blauw, vanend, wild vanend onder den galop-lach der wuivendstuivende winden.
— Waar moeten we nou heen? vroeg Willem toer, ze aan den
Driesprong stonden, Naar Ouddorp, Willebroek, Zandvliet? naar
Kuiting, Sjooke Laane of Drieka van Dijk? 'k Hoop niet dat 't
allemaal zulke wezens zullen zijn als die rood-bonte. Aan die
meid zit geen kop of fatsoen, spotte hij. je keus gaat er niet op
vooruit, zeg.
— Moos, zei Toon kribbig, is 't nog niet mooi genoeg? Ze
heeft geld, dat is de hoofdzaak.
De zondagmiddag lag breed rustig over de eindelooze polders.
'n Enkel mensch stapte langzaam over den licht-grijzen weg. Zon
waaruit geen geluiden van jachtend-dagstileovrb@n
ijverende arbeiders óp-klonken. Traag het ritselend gefluister van
het dorrend riet in de slooten; nu geen nàdreuning over de verpulverde grintwegen van kei-ketsende hoeven der wit schuimende
paarden, rennend voortgejakkerd door neerstige boeren op vol
geprakte wagens, ratelend over de smalle wegen — — blanke stilte
thans — — en hier en ginder 'n vrouwefiguur in 't zwart met witte
kap, een hel-rood jak, 'n glinsterende zijën pet boven 'n groene
heg uit — — en van heel verre het iel-dunne klokgeklep der dorpskerk waarschuwend voor de vespers.
Ze gingen bij vrouw Koole, in den Ketel, 'n pint pakken en
het schouwke-laten-rooken.
— Als ge op zoek naar 'n boerin ne-bruid bent, zei Willem
lachend, dan motte met geen leege maag gaan!
Greet hadden ze de ham met eieren verslonden en Toon sopte
en wreef z'n teloor zoo schoon, dat de meid het niet meer behoefde
af te wasschen.
Weer stapten ze wat strammer en loomer den weg op, liepen
bij Rekkers het bruggeske over en kwamen door een binnenweg
op het erf bij Kuiting.
Ze stond op den deel, Sjurlien; gereed om naar de vespers te
gaan, hield ze heur kerkboek in de hand. Ze was in het zwart,
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met al het droef geschaduw van donkeren nacht in haar sombere
kleuren, simpel zwart met de soepele glij• schuiving van heur smedige
meisjeslijf onder de merinossen japon, koolzwart'lijk ravenvederen,
blauwzwart als de gladde glanzen van den wegtippelenden ekster
over de licht-gelen vloer, en ivorig wit de ronde hals en het ronde
gezicht. De oogen bruin met een weerschijn van oud-goud in
zonnegloed, de wimpers fluweel-donker, zenuwachtig trillend als
schaduwbevingen over de gezichtsklaarte. Onder den fijn gelijnden
neus de even open braamroode lippen met zijig pluizend dons kleurweifelend van glanzend zwart naar kastanjebruin.
Willem groette haar en keek heur vrij in de schuchtere oogen.
Ze droeg geen muts, de donkere haren waren in scheiding
gestreeld op heur smal lange hoofd, éen witte egale lijn deelde
voorzichtig als een bladnerf de zijde zachte haren.
Heur mond ging open als 'n bloemkelk, vochtig bloedrood, en
heur lange tanden schitterden, koelblank ivoor, heur dunne sappige
tong gleed in lekkende streeling over de zoenlippen.. .. ze sprak....
en het geluid raspte droog uit heur keel, het rammelde schrètend,
het krijschte snerpend. Ze lachte en het edele gezicht verwrong
tot een mombakkes, ze gebaarde en het was een plomp beweeg
van heuren arm als de slinger van 'n pomp.
Weer spraken ze over oogst en weêr, over de verkens en
dat ze zoo goedkoop waren, ze eindigden over het weer en dat de
peeën er goed bij stonden. Even nog ging het over de kermis.
De rouwtijd was maandag afgeloopen — — morgen — — 't was
voor 'n bruur van d'r moeder gewist — Toon knikte — die wist
het wel.
De taal klonk uit haar mond plat boersch, wijd luidruchtig als
'n lawijt, elk woord met een ongewonen klemtoon bevestigend en
dan weer een heelen zin bijna onverstaanbaar gelispeld met een
innerlijke geluid- grilling, gekriebel van voel-je-wel-zus en begrijp
je-wel-zoo, met achterdochtig veel gehum, en och -wa- zeg-de en
got-o-got's, die er heelemaal aan ten onpas kwamen; met gillachjes als van 'n stadsche meid, die haar onmogelijk afgingen —
't stond heur gemeen, omdat ze niet lenig heur beenen kon indringen tegen den soepelen rokwand, wijl ze niet smeuïg heur heupen
kon deinen, dat het bovenlijf er van terugschrok, met een verglijing
der teer rondende borsten onder het wegtrekken van den welvenden buik. Er zaten geen echte schrik-gilletjes, geen piep-geluidjes
IV
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als van 'n beangst muisje in dat mooie lijf — — ze deed zoo
jankend onècht — ze geleek een nà-geslenterfent karikatuur van
'n stads -zotje.
— Wel thuis en tot zondag, riep ze nog, wuivend met haar
zakdoek.
En de twee broers gingen peinzend verder.
— Ze zijn allemaal eender hier bij de grens, zei Willem teleurgesteld, nàmaak van die Belze- stadslorren.
— 't Is 'n schoon vru -mes , smakte Toon met de lippen, ze
spreekt alleen 'n bietje leelijk.
— Noem 't 'n bietje-veul zeg! Ravengekras is er muziek bij.
Wat 'n klappei — 'n echte Trien, zeg!
Nog wandelden ze moe en verstramd naar Sjooke's steê.
Willem sprak niet meer, keek naar de kippen die de ren ingingen,
naar de appelboomen die zwaar van vruchten over de slooten helden
en tusschen wier zwart geschaduw witte eenden dreven zoo langzaam statig als een donze bed van bevroren sneeuwschuim. Hij
hoorde nog even Toon's stem lachen.
— G'n avend — en tot zondag.

En het boerinneke:
— Wel thuis, Toon — ik hoop oe gunter te zien hoor!
De avend grijsde tegen de koude stille luchte, die roerloos droefde
over de eenzame velden, brons-groen kleurend onder den grauw wolligen hemel. Op de hooge slanke boomenzuilen, regelmatig
rijend langs den dijkkant van den zee- zuiper, duinden de brons
zacht gewillege lijn, straf tegen den blank-groenk mt
zilverigen einder. In het westen als een breede scheur in het oneindig vlokkig- wattend grijs brandde het oranje -rood der scheidende
zon en weerglansden hel ver-wegge wolkenranden. Gloed nog
boven en tusschen de slanke wilgentakken, weerschijn rozetintend
het glad- waterniveau der slooten — — purper waasde over den
horizon waartegen even pointieljeerden de roerloos stille toppen
van enkele kerkjes — — de welvende ronding van 'n ailéenigen
molen — op de klaverweiden waren de stille loome beesten neer geschurkt, hun zwarte satijn-glanzende huiden warm tegen het
smetteloos sneeuwwit....
Ze stapten den klinkerweg over naar
en onvoldaan in de woon van Ghijven.

het stadje, kwamen moede

EEN MEREL
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

Een halve rave, doch oneindig fraaier,
Vervliegt de merel, twee drie beuken ver,
Schuift beetende zijn staart gelijk een waaier
In bekken toe ... en... stil... 't begint van her.
Geen zingen is 't, maar lustig-helder fluiten,
Op snuk, alzoo 'ne mannemensch op straat;
Ruw juiste, luid, al bont en al van buiten,
En stompe klompen kleunen op de maat.

Het rolt er uit, vol zoete binnenleute,
Met zekerheid van zake, en zonder haast,
Een zware galm die uitstroomt in één geute,
Hoog boven al dat roezemoest en raast.
't Is: tlu- om-tlu, een feestgelui van klokken,
Met kort daarop een rassen orgeldraai .. .
Tom-tom l den inklop... Tlu- om -tlu , in brokken
Hetzelfde met een zucht bij eiken zwaai.
In kwinten tracht hij naar omhoog te kwinken.
Ta-jahu-ahu-ahu, hoort hem doen!
Wel zesse, zeven keeren zagend-zinken,
En dan een klets, lijk stokken in het groen.
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't Zijn bengels in den boomgaard! Lijv'lijk domp'len
De - rijproode appels speitend in de gracht.
En weder schudden, weder schuiflen... momp'len
Dan, binnensmonds, en frazelen heel zacht.
Het dreupelt trekjes, schijnbaar onbeduidend,
Maar vol gevoel, vol innigheid die bindt,
Liefteederlijke klachtjes, droef-verluidend,
Gelijk een douwlied bij een zieklijk kind.
Tuurluhuja! Hij zeemt en zabbert, smoorlijk
Verliefd. Tuurluhuja ... Doch, al met eens,
Hij kropt, hij kraait, hij schreeuwt,
en 't is niet hoorlijk
Zooveel gejubels na zooveel geweens.
Een schrille kreet nu, net een kraai die kraste,
Een schettering, een ekster nagenoeg,
Een dol gesnap van wijven aan de waschte,
Een helsch lawaai van bolders in de kroeg.
Hij buischt op tafel, boven het gebabbel,
Of tuischt om noten voor een halve kluit,
Wint slag op slag, gooit heel den boel te krabbel,
En lacht het teerlingventje vierkant uit.
En gulzig binnen giet hij, bek wijd-open,
Slokslokt dat 't stroomt en staan blijft in de keel;
En, spijtig om 't gestorte, draait bezopen
Zijn nekke scheef en bei zijn oogen scheel.
Hij kan niet meer:.. scheurhaap'rend op de tronken_
Relt nog een ratel door het boomgewelf;
En... uit... De merel hoort het vaag verronken,
En zet zich suf te mijm'ren bij zichzelf.
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Na 'n maand zoeken had Nathan eindelijk weer werk gevonden
op 'n christen-sigarenfabriek.
Nathan was 'n schlemiel 2 ), de schlemiel van de familie. Hij
was klein en zwart, had 'n dikken, ruigen snor, zware wenkbrauwen,
en zat meestal dik in z'n baard. Ook was z'n linkerbeen wat langer
dan z'n rechter, zoodat-ie naar rechts 'n tikje mank liep. Nathan
had 'n klein vrouwtje, jolig wezentje, met twee prettig-schalksche
oogen in 't magere gezichtje, en donker haar, dat levendig golfde
en soms wolkjes kroesde om de slapen.
Ze hielden van elkaar, heel povertjes en gewoontjes, geen van
beiden vatbaar voor groote dingen en ze waren samen vijf-en-veertig.
Hun sympathie was alleen gehechtheid, sleur; ze hadden elkaar
leeren kennen en kussen, vonden toen dat ze bij elkaar hoorden,
engageerden zich, trouwden.
Zóó hadden ze elkaar gekregen:
Zij, bij moeder's fruitkar in de steeg bij de Breestraat, moeder
aflossend, als ze moe was van 't schreeuwen, of alleen sjokkend
achter eigen tweeden wagen in de buitenbuurten.
Hij, iederen morgen 't eene trapje af hinkend tegenover haar,
om naar de fabriek te gaan; zonder uitzondering even aankomend
om te praten: over 't weer, dat was één; over 't vroeg- of laat
zijn, twee; en eindelijk vragend, of ze goeie waar en al wat
verkocht had.
Maar tot klaarheid kwam 't, toen-i haar eens vroeg mee uit te gaan.
,

i) Letten. Joden; versta hier: Rasgenooten.
Stumper, sukkel.

2)
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Ze gingen samen naar de uitvoering van een Joodsch vereenigingetje.
En ze wisten beiden toen, dat ze elkaar zouen krijgen.
Hij, wanhopig opgedirkt schlemieltje, dischte, met half ingeslikte
woorden van zenuwachtigheid veel mislukte gijntjes op, probeerde
complimentjes over haar mooie oogen, haar mooie haar, haar
kleurige kleeren; bewierookte de vreeselijke draak en de vreeselijker
dilettanten met keerende en weerkeerende theatrale uitroepen.
Zij, weinig geestiger gesprekken gewend, schoon zelf geestiger
aangelegd, lachte luid, om hem coquet te blijven aanmoedigen,
kennend zijn droeve onbeholpenheid; speelde de naieve preutschheid
bij z'n moeilijk gezegde complimentjes, interesseerde zich met
dweeperige geluidjes voor 't stuk. Terwijl bestudeerde ze onophoudelijk z'n gezicht, kon niet beslissen, hem knap of leelijk te
vinden. Maar toen ze hem op 'n gegeven oogenblik met geweld
zich denken wou als 'r man, verraste ze zich ermee, dat-ie mooie
oogen had en 'n flinke snor, en geen grooten neus. — En was -ie
'n schlemiel..., nou, wat had je an zoo'n opschepper, hè?
En 't gesprekje, dat hen bij elkaar hield, dien avond, klein en
preutsch, was van een kinderlijke schuchterheid, die een nauwere
verwantschap voorspelde.
In de derde entre-acte van 't acht -bedrijvige stuk hadden ze 't
over 'n jongen, die voor ze zat en dien zij zoo leelijk vond.
„Ik ben ook niet mooi," zei Nathan. Toen zei ze, met neergeslagen oogen, en 'n heel voorzichtig lachje:
„ Nou -ou .. , . maar 'n man het ook niet noodig mooi te weze,
as -ie maar z'n kos ken verdiene."
Dat kan-ie. Hij had nou vast werk en kon rekene op twaalf,
dertien guide. Wat?
En ze wist nu vast, dat 't er van kommen zou.
„Zeg, Saar, dans jij strakkies, ja ?"
Zij wist dat hij niet dansen durfde, omdat- ie, 't wel kan, maar er
last van had met z'n been. En schoon ze er dol op was, en jongens
aan kon wijzen, die 'r voor 'n enkelen dans zouen vragen, zei ze:
„Och, nee — 'k mag niet, 'k heb ook geen trek, misschien
éve met Roos, maar anders ook niet."
Roos was d'r zuster, die getrouwd was met 'n royalen klover.
Zoo bleven ze onder de meeste dansen met 'n gewilde knusheid
bij elkaar, machteloos om 't nullige gesprekje in leven te houden,
telkens welkome tijdvulling vindend in 't elkaar opzij trekken en
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beschermen tegen de wilde aanzweving der dansende paren, die
schimmig krioelden en kleurig plekten in 't schel-gele licht van
de vele gaslampen. Tot-ie, in de pauze, haar meetrok naar de
gedekte tafel achter in de zaal van Plancius, en dwong tot 'n
broodje met pekelvleesch.
Toen ze elkaar zagen eten, groeide hun vertrouwelijkheid, kregen
ze 't idée, of ze langen tijd bij elkaar geweest waren, voelde hij
z'n waarde stijgen, naast 'n knappe vrouw, die bij honderd anderen
zou kunnen zitten, nie-waar? zij, een vagen ernst, een gefingeerde
vrouwelijkheid, naast 'n man met zoo'n dikke snor en zoo'n groote
mond, die bij 'r te eten zat. Ze onderhielden zich met niemand,
ze bleven bezig met elkaar, zeien niet veel meer, dan dat de thee
niet heet was, dat 't duur was, 'n broodje met vleesch voor twee
dubbeltjes, waar je bij dezelfde man, twaalf en 'n halve cent voor
betaalde op de Breestraat, en dat je van zès tot twée wel wat
lustte. Toch, toen zij naar huis gingen, samen met de getrouwde
zuster, hadden ze afgesproken, lid te zullen worden van 't engagements-vereenigingetje, en elkaar meer te treffen op de eerste
repetitie, om niet telkens al samen te gaan.
— Nou nou," zei Saar's zuster lachend, met 'n blij stootje
tegen 'r arm, „ de heele avet heb 'k geen oog van je afgehad, je
ben aardig te keer gegaan same!"
Saar onderzocht even handig toen, in stilte:
„Zeg, Roos, vin jij 'm nou erreg mank loope?"
Maar Roos, met 'n nog intiemer duw, en de brutale schalkschheid van getrouwde vrouw, die 't nou wel zeggen mocht:
„ Och, narrent, daar gaat toch alles goed om ?"
Toen lachte Saar, lachte ze grinnikend om stille fantazietjes,
kreeg ze trek, om gauw te trouwen; toen was ze verliefd....
Ze bleven nu scharrelen, twee, drie maanden, kussend, vrijend
in de stilten, onbeholpen en schuchter als ze samen in gezelschap
waren, 't meest nog verliefd in elkaars afwezigheid door toespelingen
van familie of kennissen.
Toen engageerden ze zich, alles droef en leeg, zonder stille
extase, alles klein, zonder gloeiing van hartstocht; met advertenties
in 't Joodsche krantje en bluf van moeilijk betaalde verlovingskaarten,
met twee partijtjes één bij hem, één bij haar, met oomes en tantes
en nichjes en neefies en taartjes en fruit; maar buiten alles om
alleen houdend van elkaar, omdat ze elkaar ontmoet hadden en
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eenmaal moesten trouwen. Want geen van beiden zou er aan gedacht
hebben, am te zien naar een ander; ze voelden beiden onbewust
hun verhouding, als iets, dat over hen besloten was, als een
noodlot, dat ze kalm hadden te aanvaarden.
En toen ze, een jaar later trouwden, had het alles weer den
schijn van 't zich schikken in 't eenmaal onvermijdelijke; kocht
de heele familie meubeltjes, en zette hen in 't huisje.
Moeder kwam bij hen in, dat was afgesproken. Nathan Schlemieltje
vond 't goed, as ze maar niet zoo lang wou wachten met gassene 1
doen. En ze hokten voortaan op de Breestraat, op 'n derde étage,
in 'n bedompte kamer, en nog 'n bedompte kamer, en nog 'n
bedompte keuken.
'Ze waren ernstig, beiden zwaar - ernstig. Ze voelden zich nu man
en vrouw, en de ouwelijke begripjes van moeders en vader schreven
ernst voor, ernst, ernst.
Zoo kwijnde hun jeugd weg, zoo verstierven hun wittebroodsweken
in de nauwe begrenzing van hun twaalf lage muurtjes, in 't vroeg
ouwe, vroeg afgeleefde van hun geaffecteerden ernst. Hun hartstocht verstikte onder 't gele zolderingetje van den huisbaas, hun
liefde begroef zich in 't bed van den broer, op de matrassen van
de schoonzuster; hun geluk kroop ergens rond, op 'n derde verdieping van 't huisje op de Breestraat, die bij iedere beklimming
Nathan vier-en- dertig maal pijn deed aan z'n hinkend rechterbeen
met twee adempoozen op de donkere portaaltjes.
)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Den eersten dag, dat Nathan in z'n nieuwe betrekking was, na
'n maand zonder werk, waarin Moeder's spaarduitje opgegaan was,
en Roos kranig had bijgesprongen, had-ie, met de blije herkenning
van klein, goedig Breestraat joodje opgemerkt, dat de meesterknecht
van de fabriek een Jood was. Hij kende z'n familie als Joden,
schoon de man zelf rossig van haar was en 'n bijna Griekschen
neus had.
En in 'n onschuldige domheid, zonder attentie tegenover de
christenwerklui om zich heen, had-ie onmiddellijk een te intieme
houding tegenover hem aangenomen, kwam honderd maal bij
hem strompelen met z'n werk, zag hem aan met de sentimeni)

Gassene, bruiloft.
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teele vertrouwelijkheid van z'n dikken lach, groette zelfs enkele
malen met 'n enkel hoofdknikje:

„Nou, aju!"
Maar de meesterknecht, met 't tikje modernerige ontwikkeling,
door vroegere betrekkingen onder christenen, heel geïsoleerd van
z'n krijtenden, werkenden, wroetende jodenhoek, joodsche vormen,
joodsche dialoog, joodsche snelle vertrouwelijkheid ontwend, had
ook, als meer ontwikkelde joodjes, de kleinheid, de vieze vreesachtigheid, z'n joodsche afkomst verborgen te houden, en loog,
begunstigd door z'n rossig haar, z'n kleine, rechte neus, deluidjes
voor, dat z'n ouwe lui hervormd waren, zie je, maar hij was
modern, hij was liberaal.
Daarom vond hij 't aanstellerige, onhandige joodje onuitstaanbaar;
hij zag de werklui angstig aan, telkens als'tkleine, zwarte, harige
ventje hem oogjes toewierp onder de onnoodige zanikgesprekjes,
en eenmaal zelfs, den eersten Vrijdag, toen ze naar huis gingen
was Nathan Schlemieltje naar hem toegekomen en had, vooroverbuigend, met z'n eeuwig ongelukkig lachje gezegd:
Nou — wij gaan naar ons Vrijdag -avetsoepie, hè? woon u ver ?"
Toen hadden de werklui, klaar al om heen te gaan, zich omgekeerd, en even vreemd opgekeken, tot Beth 'n gloeienden kop
kreeg van schaamte. Maar hij hield zich goed. En met 'n blik,
eerst naar de al kijkend heengaande mannen, toen naar 't joodje
vóór zich, 't joodje, dat-ie graag onder de tafel had getrapt, zei-ie
met 'n nerveus comedie- lachje :
„Och, wat gaan jou mijn zaken an, hè ?" en gaf 'n knipoogje
toe, om Nathan te misleiden. Toen ging Schlemieltje lachend heen,
gestreeld door 't knipoogje van Beth, wiens vader ie jaren gekend
had. „ Och, hij had meer as eenmaal appele van 'm gekoch, maar
hij leek 'm toch ook geen kwaje jonge .... waarachtig niet ... .
as je maar enkel zag, hoe die je ankeek, weet je zoo rech de eene
jood tegen de andere. ..
En thuis vertelde hij 't met veel breede, wijde gebaren en
blijdschap in z'n keel. En moeder vond 't 'n mirakel, en trok er
de leering uit, dat je nooit weet hoe 'n stuivertje rolle kan. Want
ze had nooit gedach, dat die zoon van Maupie Citroen -- hij
heette wel Beth, nou, maar ze noemden 'm Maupie Citroen, omdat
ie altijd met citroene, enkel citroene liep, dat die jongen meester
zou worre op 'n chris sigarefebriek ... .
-knecht
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Twee weken later was 't Poeriem. En Saar en Nathan , in de
blijdschap van z'n nieuwe werk, besloten dezen keer niet uit te
gaan naar de getrouwde zuster, maar thuis te blijven met Moeder,
en Sam met Roos zelf te vragen op de Breestraat. 't Was op 'n
Donderdag. En Woensdag 's morgens sprak Saar met hem af,
van Roos een riks te zullen leenen voor 'n beetje fruit en lekkers
en 'n half flesschie zoet, met 'n druppie cognac voor Sam.
Nathan vond 't prachtig, vond alles prachtig, als hij 't maar
niet hoefde te vragen.
„En wanneer geef je 't weerom?"
„Nou" zei ze, „van de week komt er niks van, want me
schoene motte gemaak."
„Dan geef je ze de volgende week", zei-ie en ging heen.
Er werd geleend en ingekocht.
En Nathan ging in feeststemming naar de fabriek, al was 't dien
dag, vóór Purimfeest, ook vastendag, waaraan-ie niet meedeed. Want
hij hield veel van zoet en fruit, maar vasten was hem een ergernis,
en hij deed 't nooit anders dan den halven Grooten Verzoendag.
En den heelen dag zocht hij den meesterknecht opmerkingen te
maken over Poeriem, gijntjes, die -ie toch, o zoo graag zeggen
wou, maar Beth wist hem telkens te ontkomen.
Tot 's avonds toen ze naar huis gingen, Schlemieltje naar den
grooten, rossigen kerel toehinkte, hem de hand toestak, met 't
eeuwig-brute lachje om z'n dikken, viezen baard en lijmerig zei:
„Nou-oû, meneer Beth , nog veel fare Poerem, hoor!" —
Beth beet zich op de lippen, bleef kaarsrecht staan. En met 'n
flitsblik naar 't kleine, kruiperige kereltje, dan zich omkeerend
om heen te gaan, zei-ie heesch:
— „Stik, jood! — neem je ouwe moer in de maling!" —
En Schlemieltje keerde zich om, hinkte teleurgesteld naar huis.
In pijnlijke wachting zaten ze Donderdagsavonds om de Poeriemtafel. Hel zingend gaslicht van 't koperen armpje aan de laag gele
zoldering was boven de keurige schikking van fruit en gebak op
't heldere blokjes-wit van 't tafellaken.
In 't midden een broodbak met sinaasappelen, de prachtige
oranjekleuren in volle beschijning. Er om heen, op boterham
blauwe trosrozijnen met melig gele amandelen, de klittende-bordjes
geconfijte dadels, de verrollende, werkende pinda's, de logge
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walnoten, de komieke hazelnootjes. Op 'n gebloemd -porceleinen
gebakschotel met handvatsel, met twaalf gelijke kleine bordjes er
naast, alles met rooie blommetjes, alles cadeautjes van de bruiloft
nog, spitsten gestapelde brokken bruin-gebakken boterkoek. Er
naast, in glazen biscuitpotje, staafden de gelige ijswafeltjes van
Huntley en Palmers. En op 't uitgeschoven tafelblad stond eindelijk,
op verlakt chineesch blaadje, 't theegerei, de wit-porceleinen kopjes
met oortjes en schoteltjes om 't theelichtje van Roos, dat geelblauwe vlammetjes knetterde tegen de emaille theepot....
— „Wat blijft-ie uit van avet", zei Saar.
Moeder zei, wat ze al zoo dikwijls ondervonden had: „Dat zal me
nou altijd zien, as me graag iemand thuis het, duurt 't wachte lang."
In bleek-blauw lijfje zat ze aan 't eind van de tafel, in den groenig
trijpen leunstoel, 't bleeke wegtrekkende gezicht, met de kleine
zeere oogjes, in felle beschijning van 't helle gaslicht, onder 't
helder-witte kapje, waarin een rood zijen lintje strikte.
Achter haar donkerde al de kamer weg, waar 't bruine papier,
te ver voor 't bereik van 't enkele lampje, nog behangen was
met jassen en doeken en mantels en hoeden van Roos en Sam.
Die zaten samen tegenover Saar, voor de vierkante gesloten
vulkachel; Roos, flinke jonge vrouw, donker als Saar, maar met
bollender wangen, met meer hartstocht in de gloeiing van haar
oogen, in de rozige krulling van haar lippen, in de brutale helderheid van haar _lach. De zwart-zije japon omsloot nauw de volle,
rijpe gestalte, met 'n hagelwit tullen dasje onder de ronde coquette
kin, waarin een groote gouden broche stak; 't haar, gitzwart,
hoog opgedraaid met 'n stevigen wrong in 't midden; de blanke
vingers met veel geschitter van ringen en diamantjes onder de
bekante mouw weg, in betrommeling van de tafel, van de bordjes,
of snoepend en weêr snoepend en weer nemend van heerlijke
dadels, van de goddelijke kesousies, van de fijne nooten,
waar ze de pitten en doppen lachend van wegwierp langs de
ooren van d'r man. — Die zat in z'n overhemd, boven joodsche
krant, z'n eene hand onder z'n hoofd, de ander verliefd op Roos'
breeden schouder. En telkens las-ie voor, 'n engagementje, een
doodsberichtje, een trouwpartijtje, dat besproken werd en weer
aanleiding gaf tot gunstige of ongunstige bespreking van andere
gevalletjes; of annonces van meisjes, die zich aanboden voor
bijslaap of van sjadjens die er een ruime sorteering in hadden.
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En telkens weer gaf-ie Roos 'n duw, lachend, met z'n jolige
oogen, met z'n witte tanden tegen Roos, tegen Saar, tegen Moeder,
die-ie „Ma" noemde, tot ze lachten met hun vieren, lachten om
de tafel, onder 't kleine lage zolderingetje van 't benauwde Joden
kamertje.
-bresta
„Daarom toch 'n merakel," begon Saar opnieuw met ernstige
oogen, „hoe die ons daar van avet laat wachte, die komt niet weerom."
— „Nou " — hoofdschudde Roos met lieven lach „hij kan toch
nebbiesch 1 ) ook zoo hard niet loope as 'n ander."
En Moeder met kleinere oogjes, in vooroverbuiging van 't moe
-blek
hoofdje over de tafel:
„Ik geloof daar komt-ie, niet ?" Hij kwam — ze hoorden 't aan
't hortend gestommel, 't zwaarder neerzetten van 't ééne been
over de steile trapjes. — „Goddank" zei Roos zuchtend, „nou
kanne we tenminste beginne."
„Och" zei Sam, „hoor 's eve! zeker omdat je nog niks ophèt;
enkel het ze maar de halve schotel kesousies opgemaak." —
Toen Nathan de deur loswierp, riepen ze allemaal: h ó 6 ó ó !"
zelfs Moeder, met 'n lastig ouwelijk lachje, stak bevend de hand op.
Maar Saar, die 'm even aanzag, lettend op de bleeke plekjes
huid tusschen al 't bebaarde in, waar-ie ook zoo droefjes-klein in
de deuropening stond, inzakkend aan de eene zij, 't ruige zwarte
gezicht met de domme oogen, als van een verschoppeling onder
de scheeve wintermuts:
— „Wat is jou gebeurd ?"
— „Niks" — zei-ie dof.
En hij hinkte naar 'n stoel bij de tafel, liet zich moe-blazend
neervallen, wierp z'n muts van z'n dikke, sluike, bezweete haar.
— „Wat ruik je naar de tabak" lachte Roos', „'k wil je zoo
niet zoene hoor."
„Nie-noodig" zei-ie zachjes, zonder naar d'r op te zien.
Maar Saar en Sam en Moeder met één plat gebarende hand
tegelijk: „Wat is er dan ?"
Toen zei-ie, voorover, met even schuine oogen naar z'n vrouw,
toen weer in vage staring naar enkele blokjes van 't tafelkleed:
„De meesterknech .... het me vanmiddag gedaan gegeve ... .
hij het geen werk meer voor me".
i)

Beklaging.

VLAAMSCHE KRONIEK
DOOR

PROSPER VAN HOVE.

Liberale Politiek.

In mijn jeugd heb ik dikwijls politieke meetings en manifestaties
bijgewoond. Ik heb er zelfs nu en dan een actief deel aan genomen.
Ik behoorde tot de Liberale partij, met vooruitstevende gedachten.
De groote woorden met kleine beteekenis waren in dien tijd voor
mij geen holle klanken. Ik geloofde vast aan de mooie beloften;
ik twijfelde niet of het geluk van land en volk lag in de overheer
-schingder
Liberale partij gewaarborgd.
0! die meetings en manifestaties! 0! die schitterende, overtuigende, meesleepende sprekers! — Zij begonnen, als overal en altijd,
met al het kwaad der andere partijen aan de kaak te stellen. Het
was verschrikkelijk, die snoodheid en laagheid der andersgezindepartijen! Zij schilderden u dat af in woorden en in kleuren om er
van te ijzen, zoo ongeveer als de pastoor de folteringen in de Hel
beschrijft. Men sidderde van verontwaardiging, men eischte dringend verandering in den afschuwelijken toestand, men zou desnoods,
met ruw geweld, die Augias- stallen, — zooals het zinnebeeldig
heette — der onwaardige regeering reinigen. Daarna vertelden die
welsprekende orateurs hóé zij die vuile stallen zouden reinigen, en
wat al goeds en moois zij er voor in de plaats zouden brengen.
Maar evenals het den pastoor beter gelukt de folteringen der Hel
te beschrijven dan de zaligheden van den Hemel, zoo ook geraakten
onze schitterende sprekers meer dan eens in duistere verwarring
onder het voor-tooveren van al die ongekende heerlijkheden. Het
was te veel, het was te mooi, 't publiek werd ongeloovig en begon
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te grinniken. Dan maakten zij een einde aan hun speeches, en dat
einde, — o, hoe dikwijls heb ik 't niet gehoord! — ontketende telkens
met vaste zekerheid een orkaan van daverend, dreunend, bulderend applaus: het was, in 't Fransch, altijd in 't Fransch, het
volgend suf-bombastisch zinnetje: „Enfin, messieurs, pour finir,
nous jurons de tenir haut et ferme le drapeau du Libéralisme
Beige !"
Dat werkte als 't ware electriseerend, de wilde geestdrift was
niet meer te temmen, men brak uit de zaal en ging manifesteeren
in de straten, men zong: ,,Van 't ongediert der Papen" en men
gooide ruiten in; 't was een gevecht en een triomf!

Met al dat, en met niet veel daarbij, hebben de liberalen op
den duur toch werkelijk de zegepraal behaald, en tijdens ettelijke
jaren het land geregeerd.
Van al hun schitterende beloften is natuurlijk weinig, of heelemaal niets, gekomen. Zij hebben enkele nieuwe wetten gemaakt,
— zooals elke partij die aan 't bewind komt het tot haar traditioneelen plicht rekent, of 't ook al nuttig is of niet, — dikwijls
gevaarlijke of onbehendige wetten, als b.v. de beruchte schoolwet
van 1379, waarop het land in 't geheel niet voorbereid was; en
verder hebben zij, buiten gewone administratieve zaken, zoo goed
als niets gedaan. Tegen rechten en taaleischen der Vlamingen,
o.a. bleven zij steeds vijandig gekant. Hun regeering was sterk
van frankiljonisme doordrongen. Hun politieke en sociale oriënteering kwam rechtstreeks uit Frankrijk. Minister Frère-Orban en
later Bara waren hun chefs en hun leiders; en Frère-Orban en
Bara waren ook Walen en kenden noch de taal, noch de innige
belangen van het Vlaamsche volk. De Liberale partij was in hoofd
om het met korte woorden te noemen, de partij der frans-zak,
Maar, ondanks alles, waren en bleven zij diep-kiljonscheburg.
doordrongen van de overtuiging dat zij het geheele Belgische volk uit
zijn ondergang gered hadden, en wanneer soms iemand eenige aanmerking over hun laksheid durfde maken, antwoordden zij met echte,
diepe, overtuigende verontwaardiging: „Wat! zouden wij slechte
patrioten en regeerders zijn! Vous vous trompez du tout au tout,
monsieur. Nous tenons haut et ferme le drapeau du Libéralisme Beige!
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Niettegenstaande dat halsstarrig „haut et ferme" houden, werd
de regeeringsvlag hun eindelijk uit de handen geslingerd en wij
kregen een klerikale regeering in de plaats.
Ik geloof, helaas! niet, dat die verandering een groot geluk
voor ons land is geweest. De liberalen hebben ons zoo goed als
niets gedaan; maar de klerikalen hebben ons, in menig opzicht,
heel veel kwaad gedaan.
Na meer dan twintig jaar klerikale regeering zijn o.a. onze
scholen beneden peil gedaald. De intellectuëele achteruitgang in
België is, — de gunstige uitzonderingen niet te na gesproken, —
over het algemeen ontzettend. Katholieke regeeringen houden niet
van de verspreiding der kennis onder het volk. Instructie is gevaarlijk voor op verouderde fondamenten gebouwde, maatschappelijke instellingen. Instructie, wetenschap, intellectuëele ontwikkeling
werken het socialisme en het anarchisme in de hand. Wat, hier
als elders, groote levenskracht aan het klerikalisme gaf, was, dat
het, op een gegeven oogenblik, als eenig, stevig bolwerk pal stond
tegen het gevaarlijk opdringen van allerlei subversieve stelsels en
beginselen. Daarom had het, van een conservatief standpunt beschouwd, veel meer dan het halfslachtig en half-ontbonden liberalisme, zijn goede sterke reden van bestaan. Geen factor werd
dan ook door de klerikale regeerders verwaarloosd om hun macht te
handhaven, en een der gewichtigste onder deze factors, ofschoon
pas nieuw in het politiek leven verschenen, was het Flamingantisme.
Ik geloof in 't geheel niet dat onze klerikale regeerders sterk overtuigde Vlaamschgezinden zijn. Ik geloof niet dat zij de Vlamingen verdedigen uit liefde voor hun land en volk en taal. Ik geloof enkel
aan hun eigen politieke zorg en liefde, daar waar het Vlaanderens
dierbaarste belangen geldt. Waarom anders zouden zij nog steeds
in al hun scholen aan het Fransch als leertaal de voorkeur geven?
Maar zij hebben, — veel slimmer en gevatter dan de liberalen, —
het ontwaken en herleven van de Vlaamschgezindheid met nauw
belangstelling gevolgd, en dadelijk ingezien welke kracht-keurig
en welk voordeel zij er voor hun partij uit konden trekken. En
heden ten dage zijn ze dan ook reeds zooverre gekomen, dat zij
de Vlaamsche Beweging zeer ruim naar hun zin en hun belangen
om zoo te zeggen hebben gekanaliseerd. De „Vlaamsche" zaak is
grootendeels een „klerikale" zaak geworden.
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Maar nu hebben de laatste Belgische verkiezingen een heel onverwacht verschijnsel aan den dag gebracht: de plotselinge herleving
der Liberale partij, die men zoo goed als dood waande. En deze
herleving is geen afzonderlijk, hier en daar gelocaliseerd feit: het
is geweest een algemeen verschijnsel, over het gansche land.
Het is moeielijk om precies te weten waaraan deze gebeurtenis
toe te schrijven. Wellicht van den eenen kant een vage, algemeene
ontevredenheid over een regeering die te lang geduurd, en te weinig
voldaan heeft; en zeker van den anderen kant een toenemenden
afkeer van het socialisme met zijn collectivistische stelsels. Vreemd
is het dat de socialisten zoo sterk aan dat onmogelijk beginsel van
het collectivisme blijven hangen; vreemd dat zij, die anders van zoo
veel gezonde waarheid houden, de steeds duidelijker wordende waarde
van het individualisme en meteen van het privaat eigendom niet
kunnen of niet willen huldigen. Zij willen te verre gaan en zitten
blijkbaar in de war met hun ellendig begrip van Gelijkheid, terwijl
toch alles in de natuur van Ongelijkheid getuigt. Maar het is nu
eenmaal zoo; en, van die vage, algemeene ontevredenheid over de
klerikalen, en dien duidelijken weerzin tegen het collectivisme,
hebben de oude liberalen in ruime maat geprofiteerd.
Zij hebben gezegepraald en feest gevierd, en in een niet verafgelegen toekomst zien ze reeds opnieuw hun heerschappij over
's lands regeering te gemoet.
Ik heb ze weer, na zoo veel jaren ondergang, geestdriftig hooren
redeneeren en manifesteeren, en nieuwsgierig heb ik geluisterd,
hopende dat de ondervinding van 't verleden tot les voor de toekomst zou hebben gediend.
Ik moet bekennen dat ik er teleurgesteld van daan gekomen ben.
Al waren 't ook andere en nieuwere mannen, zij hebben, op zeer
enkele uitzonderingen na, — uitzonderingen die dan ook door de
meerderheid met wantrouwige oogen werden aangekeken, — precies
gesproken als de mannen van vóór vijf en twintig jaar; en daar
heb ik het waarachtig weer gehoord, onder daverend gebulder en
applausgejubel: „Et, pour finir, messieurs, nous jurons de tenir
haut et ferme le drapeau du Libéralisme Beige."

Het zou toch tijd gaan worden, dat die ingebeelde vlag nu eens
voor goed in haren koker werd gestoken, en dat een strenge boete
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werd toegepast op wie nog spreken durft er die in jaren uit te
halen. Genoeg met al die holle klanken nu. Er is werkelijk overdaad gepleegd. Daden! daar hebben we vooreerst behoefte aan. En
onder die daden kan ik er, voor de liberale partij, die nu weer
zoo onverwacht van de gunst des volks geniet, geen nuttiger en
heilzamer aanwijzen, dan een zoo nauw mogelijke aansluiting met
de veel te lang door haar verwaarloosde Vlaamsche Beweging.
Daar ligt een haast nog onontgonnen veld voor de liberale politiek.
Vlaamschgezinde liberale propaganda, op 't platteland en in de
steden, Vlaamschgezinde liberale meetings, Vlaamschgezinde liberale
dagbladen, Vlaamschgezinde liberale candidaten voor de verkiezingen, zijn, vooral ten plattelande, nog zoo goed als onbekende
dingen. Laten we daar nu eens ernstig mee beginnen; 't is meer
dan hooge tijd. En als er eenmaal jaren lang met taai geduld
gewerkt zal zijn, — jaren lang aanhoudend, en niet meer, zooals
nu 't geval is, enkel in verkiezingstijden, — dan zullen wij misschien
opnieuw de zoo geliefde, en zoo vaak misbruikte liberale vlag nog
eens uit den streng - gesloten koker mogen halen, en die werkelijk
statig kunnen vasthouden; maar dan op zijn Vlaamsch, hoor, met
een Vlaamsche kenspreuk, en niet meer met dat nageaapte Fransche
„haut et ferme ", waarbij de menschen, die 't nog goed met het
Liberalisme meenen, en in deze partij, behoorlijk gemoderniseerd,
het noodig evenwicht tusschen klerikalisme en socialisme zien, nu
minachtend - schimpend hunne schouders ophalen.

IV

23

LITERATUUR.

Is. Qu$RIDO. Over Literatuur. Haarlem,
De Erven F. Bohn.

Geenszins ontveins ik me de moeilijkheid van over dit boek te
schrijven.
Critiek toch -- literatuur-beschouwing in uitgebreider of meer
beperkten zin — is als uitvloeisel van artistiek gevoel iets zuiver
persoonlijks. Want met hoeveel redenen men ook een oordeel over
kunst mag omkleeden , met hoeveel argumenteering men het den
vorm van een bewijsvoering tracht te geven, die redeneeringen en
argumenteeringen zijn nooit de óórsprong van het oordeel, zijn
nooit anders dan pogingen a posteriori om van een oordeel, dat
uit persoonlijk gevoel gegroeid is, de bestaansreden, de gegrondheid voor anderen te verduidelijken. Eenvoudiger gezegd — om een
ander tot datzelfde oordeel over te halen langs den weg van betoog.
Het is een wanbegrip, dat in dat betoog de verstandelijke verklaring zou liggen van het oordeel. Critiek over kunst berust uitsluitend op kunst - gevoel. Wie zegt dat iemand een zuiver oordeel
over kunst heeft, en tevens dat hij voor dat oordeel alleen zijn
verstand gebruikt, spreekt zich zelven tegen. Kunst is niet met het
verstand te naderen. Kunst is geboren uit emotie en alleen door
emotie te verstaan.
Maar wel kan een criticus, die zijn indrukken wil mededeelen van
kunst, die zijn op kunst - gevelel gegrond oordeel wil motiveeren,
daarbij voor 't maken van scherpe onderscheidingen, voor 't zoeken
van rake formuleeringen, in hoofdzaak verstandstaal gebruiken. Hij
heeft de emotie ondergaan, heeft bij dat ondergaan tevens gevoeld
waar hij met den kunstenaar mee kon en waar niet, waar deze in
zijn werk verband hield tusschen details en geheel en waar hij de
harmonie verbrak, waar hij in de uitbeelding van zijn gevoel slaagde
en waar hij tekort schoot — welnu, de taak rust nu op hem, die
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persoonlijke gevoels-ervaringen zóodanig in woorden om te zetten,
dat de lezer van die woorden weet wat hem tot het uitspreken van
zijn oordeel, van juist dat oordeel, moveerde.
Dat hier alleen van een subjectief oordeel, nooit van een objectief
b e w ij s kan sprake zijn, ligt in het voorgaande opgesloten. Immers
al brengt men voor een meening nog zooveel zoogenaamde bewijs
bij -- deze komt voort uit het innerlijke gevoel dat voor-platsen
wel- of onbehagen den doorslag gaf. Voor wie dat zelfde gevoel
niet heeft, zeggen de bewijsplaatsen niets. Natuurlijk is het mogelijk
bij anderen het gevoel voor kunst te ontwikkelen, kan men iemand
bij wijlen overtuigen dat m hij mooi gevonden heeft wat leelijk is,
kan men een zelfde waardeering bij anderen in het leven roepen,
maar..., het b e w ij s leveren dat iets leelijk is of mooi -dat is onmogelijk.
De critiek heeft geen geijkte maten ter keuring. Wie meent ze te
hebben, wordt doctrinair — denkt dat hij 't weet en is daardoor
alleen reeds als criticus verloren. In zake kunst wéét niemand het.
'k Heb jaren geleden eens een vernietigende i8° eeuwsche critiek
gelezen — ik meen van Oliver Goldsmith — op de vermaarde en
geweldige derde alleenspraak van Hamlet. Eerlijk erken ik dat ik er
eerst van onder den indruk was. Vers voor vers werd nagegaan,
getoetst aan de eischen van logica en poëtische beeldspraak, en
door een veroordeeling van alle details werd vanzelf het geheel
waardeloos. Maar toen ik later die alleenspraak goed leerde kennen
in dramatisch verband met het geheel, als faze in het zielsproces
van Hamlet, de begin-woorden „to be or not to be" in verband
met het besluit -Thus conscience does make cowards of us all",
toen moest ik den Engelschen criticus wel verdenken van een loopje
te hebben genomen met zijn lezers, gelijk Multatuli 't bij monde
van Droogstoppel laat doen als hij „een roos met een oor" verlangt
geteekend te zien! ... .
Indien nu de critiek op niets anders berust dan op gevoel, en
ook niet anders beoogt dan gevelels-overtuiging, ligt het voor de
hand dat ze volstrekt niet aan een verstandelijk-logischen betoog.
trant gebonden is. Toch is die, 'k zou haast zeggen, eeuwenlang
de haast uitsluitend gevolgde geweest, tenzij men de ironische wil
uitzonderen. Neem Goethe, Lessing, Sainte-Beuve, Macaulay, Taine,
en in hoofdzaak zult ge stijl-werk vinden met fijne ontledingen,
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scherpzinnige onderscheidingen, rake formuleeringen, alle gerugsteund door individueele aesthetische inzichten. Er is in hun schrijven
een zekere rustigheid, die u op uw gemak brengt. Ge zit te luisteren
en voelt in gezelschap te zijn van aesthetisch zeer ontwikkelden,
die door hun beschouwen van veel in onderling verband een groote
gemakkelijkheid verworven hebben voor het beoordeelen van het
enkele. Natuurlijk is er binnen deze grenzen ruimte genoeg voor
het individueele, en verschil genoeg tusschen een critiek van SainteBeuve en Taine ! ... .
De heer Is. Quérido nu zegt van zijn werk: „Dit zijn kritisch lyrische Es s a i s."
We hebben hierin derhalve met een andere soort van critiek te
doen: de critisch-lyrische. Wat hij daaronder verstaat kan ieder
lezen op blz. 2 en 3. Ik wil hopen dat het anderen daar héél
duidelijk zal worden, mij ging het een beetje duizelen bij dien zin
van een volle bladzij. „Der langen Rede kurzer Sinn" lijkt me
vrijwel te schuilen in het voorafgaande: „Geestelijke (determineering),
maar vooral gevoelsbepaling, wijl we in kunstkritiek eigenlijk nooit
anders hebben dan deze. En dat is maar goed ook, wijl daardoor
kritiek ruimte heeft om scheppend te worden."
In opvatting, dat critiek „gevoelsbepaling" is, zijn de heer
Quérido en ik het dus volmaakt eens.
Nu acht hij het gelukkig dat ze daardoor ruimte heeft om scheppend te worden. Ik meen dit aldus te moeten verklaren: „dat zij
den criticus veroorlooft waar zijn emotie hem te sterk wordt, zich
te uiten in lyrische ontboezeming." Vat ik die bedoeling goed,
dan lijkt me het woord „scheppend " wat eenzijdig gebruikt. Immers
ook „geestelijke determineering" kan scheppende arbeid zijn!
Hoe dit wezen moge — we kennen sedert een twintigtal jaren
de critisch-lyrische of lyrisch-critische (is 't laatste niet logischer ?)•
essai in onze letteren. Van Deyssel is de groote man ervan en
hij heeft essais geschreven die als modellen in 't genre kunnen
gelden.
Ik voor mij acht het een gevaarlijk genre. De heer Quérido, die
aan den echten criticus nog den eisch stelt op blz. 4 dat hij zelf
groot schepper" moet zijn, maakt daarvoor het gevaar nog grooter.
Wat toch is een crititus uit den aard van zijn werk? Een midde]aar tusschen het groote publiek en de kunstenaars. Een criticus
heeft noodig fijn kunstgevoel, een zuiveren smaak, èn — de gave
,
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om zijn indrukken van kunstwerken zoo weer te geven dat anderen
daardoor dat werk beter leeren kennen, 't zij ten goede of ten
kwade. Om dat te bereiken behoeft hij natuurlijk nooit zichzelf
geheel te verloochenen, maar hij dient toch zichzelf te behéerschen, en het doel van zijn arbeid in 't oog te houden.
Welnu — juist als hij zelf groot schepper is, en tevens lyrische
critiek geeft, verliest hij het gemakkelijkst dat doel uit het oog.
Groot schepper zijn zèlf beteekent sterk individueele voelingen
en zieningen te kunnen omzetten in sterk individueele kunst. Nu
is het een markant verschijnsel, dat zulke sterk individueel begaafden
veelal missen de gave om zich in de voelingen en zieningen van
anderen in te leven. Juist het krachtige van hun eigen scheppende
natuur schijnt hen daarbij in den weg te staan. Geven ze nu bij
het uitspreken van hun persoonlijken indruk, gunstig of ongunstig,
dezen weer in den vorm van lyrische ontboezeming, dan is het hek
gansch van den dam, en heeft in den regel dit plaats: dat de
criticus volstrekt niet meer de aandacht vraagt voor of vestigt op
het door hem behandelde (?) werk, maar al die aandacht in beslag
neemt voor eigen ontboezeming.
Natuurlijk kan die ontboezeming groote waarde hebben als
literair product, den schrijver doen bewonderen als talentvol of
geniaal lyrisch prozaïst, maar..., en hier kom ik tot de kern van het
bezwaar — ze kan die waarde hebben geheel onafhankelijk
van het onderwerp. De schrijver en de lezer vergeten dan beiden
het doel waarvoor ze samenkwamen; de aandacht, voor het werk
van een derde gevraagd, wordt door den beoordeelaar in beslag
genomen geheel voor zichzelf. Van Deyssel heeft in onze literatuur
aan de zuiver lyrische critiek het aanzijn gegeven en we danken
hem daarvoor mooie brokken proza. Maar, om één voorbeeld te
noemen, laat iemand hem eens als tusschenpersoon nemen om een
schrijver als Zola te leeren kennen en waardeeren. Ik ben zeker
dat die bedrogen uitkomt. En hier hebben we nog 't gunstigste
geval, daar Zola als bizonder krachtige individualiteit nog te
voelen is in zijn overheersching, ook van Van Deyssel. Maar neem
-eens een van zijn haat -uitingen, en vraag dan eens wat de ontboezeming u meer heeft doen voelen dan striemende minachting, uit
de hoogte neergezweept op wie de toorn van dezen Jupiter toeans
te onzaliger uur wekte. Ik kan niet beslissen of Van Deyssel zelf
het weinig afdoende van het lyrische in zake critiek voor zich zelf
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heeft gaan erkennen, maar zooveel is zeker dat beoordeeling als
van Maeterlinck's drama's, na de ontboezemings- periode, door
fijnheid van analyzeering, door klare formuleeringen van aesthetische
onderscheidingen qua literaire essais heel wat belangrijker werk
zijn geworden.
Een criticus heeft altijd eenige vijanden in zich zelf, die hij niet
vastberadenheid bestrijden moet. Critiek- schrijven is ten deele een
werk van verlooching. 't Mag vreemd klinken, omdat er tevens heel
veel onafhankelijkheidszin en karakter voor noodig is, — toch is
't zoo. 't Is een werk van zich geven, van toewijding; een streven
veel meer van verklaren dan van veroordeelen. In geen geval is 't
een arbeid voor wie in de eerste plaats zich zelf zoekt.
Heeft Heine ooit leelijker daad verricht, dan toen hij al zijn perverse geestigheid gebruikte om een dichter als Von Platen 1 ) onmogelijk te maken, niets, zelfs het: laagste niet ontziende om de lachers
op zijn zij te krijgen? Hier hebben we een „zelf groot - schepper"
aan den arbeid, bezig een persoonlijken haat te koelen op treurige wijze.
En wat zou het aan de critieken van Busken Huet ten goede zijn
gekomen, als hij de zelfbeheersching bezeten hadde om de geestigheid, die telkens als vanzelf naar de punt van zijn pen vloeide,
terug te houden indien ze alleen diende om, aan eigen kleine ijdelheid te gemoet komend, de lachspieren te kittelen ten koste van
een ander. Ik weet wel dat nu en dan, vooral als een minderwaardig
auteur zich een air geeft hoog boven zijn kunnen, satiriek ridiculizeeren het best doel treft, maar het moet toch uitzondering blijven.
Dat den heer Quérido met zijn vurige Oostersche natuur de lyrische
critiek zou aantrekken, was te verwachten. Toch levert ze voor hem,
juist voor hèm, dit groote gevaar op van zich maar te laten gaan,
onbeheerscht, toegevend aan den impuls om zich op het een of
andere sentiment te laten voortdrijven volgens de willekeur van zijn
gemoedsberoeringen. Ik zal hier niet veel meer over zeggen, omdat
uit 't bovenstaande mijn bezwaren genoegzaam blijken kunnen, maar
wil ter motiveering, voorzoover het Quérido's werk betreft, een
plaats citeeren.
I) In onze letteren heeft het aan diens invloed niet geschaad: onze beste dichters
lazen met voorliefde zijn sonnetten: Helène Lapidoth-Swarth, Prosper van Langendonck
en waarschijnlijk ook Kloos.
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In zijn lijvig artikel over Fraus Coenen Jr., bespreekt hij in
hoofdstuk VII ook den afkeer der gezonde werkers voor 't ,,ziele lijden", het „futlooze" dat bij „werkelijk-superieure uiters, door
taal-behandeling wordt als de bloem van het kwaad" — „'n bloem
die vertrapt moest worden, gelijk mèt de handen die ze doen
groeien."
Dan laat hij er op volgen in hoofdstuk VIII:
„Dat alles begrijp ik, doorleef ik, wijl ik zelf 't verfoei, door
mijn levensbeschouwing die mij de hoogste verrukking geeft."
Hiermee is duidelijk het standpunt aangegeven. Quérido als
optimist staat lijnrecht tegenover Coenen als pessimist en kan dus
begrijpen dat gezonde werkers de soort kunst, zelfs in haar perfectie, zouden willen vertrappen. Voor een billijke appreciatie
hebben we echter met dat gevoel van anderen geen rekening te
houden; Coenen en andere pessimisten hebben recht beoordeeld
te worden naar hun willen, naar hun levensbeschouwing. Ja maar.
Quérido heeft nu eenmaal van zijn eigen levensbeschouwing gerept
„die (hem) de hoogste verrukking geeft." En dat is al genoeg om
het lyrische in hem wakker te roepen. Of 't nu iets of niets met
Coenen's werk te doen heeft — wat vraagt hij er nog naar! —
hij gaat door over die verrukking....
„Een verrukking die groote diepe vreugd om mij heen spat,
die weerlicht als kolken zilverschuim van golfzee, waarin zich jolige
kinderen plompen. Mijn voelingen en gedachten zijn daar als kinderen, dol-gelukkig in hun strandfeest, met den naakten brand
van het gloeizand prikkelend, sterk en toch heet - trillend onder
de blanke beentjes. En vóór hen, de eeuwige- zee-aandruisching,
oneindig, van zilver licht- gespartel als aanj ubelend graalrijk, dwars
door kleurige schaduw -vloeiïngen van wolkgestalten."
Maar.... Coenen —
„Mijn levensvreugd, die trekt, in gouden dagjubeling door 't
licht, over de velden naar de zee, oneindig .... dan tot m'n
bevende vreugdehart terugkeert, elken dag weer, in z'n ommegang
door het leven .... Mij slaat, omjubelt, in omringende geluksschalmei, .... (dat begrijp ik niet: een schalmei is een blaasinstrument, hoe moet dat iemand omringen? Tenzij 't hem omgehangen wordt, wat moeilijk kan met 't oog op 't volgende. v. N.)
dat ik staar, spring, draaf in 't rond, droom, te turen lig van
leef- volheid .... Een levensvreugd die ópduikt uit de levensbranding,
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als geweldig jubelende naakte reus op me aanstapt, met zilveren
haren en druipend lijf... . "
jawel — maar.... Coenen nu?
„Een reus al maar met z'n groote koele handen naar me toewerpend, kleurig spel van bloemen, wonder- teer.... Die in één
lichtdavering voor me komt staan, in z'n groote lichtende geweldigheid van frisch leven, en joelend z'n armen door de lucht slaat,
dan heftig, dan als roeiriemen zacht speelsch scherend."
Maar Coenen — Coenen....?
't Helpt niets. De heer Quérido heeft het nu over den reus,
waarin hij zijn levensvreugd personifieert en daar houdt hij ons nu nag
een groote bladzijde mee bezig in lyrisch proza. Ik vind dit lyrische
proza ditmaal niet mooi, hier en daar meer barok en geforceerd
dan echt doorvoeld, maar al kon ik het van begin tot eind bewonderen, toch zou ik het in deze critiek op Coenen een hors
d'oeuvre achten. Daarin kan me de levensvreugd van den heer
Quérido — hoeveel sympathie ik er persoonlijk als optimist ook
voor moge voelen l — volmaakt niets schelen.

In 't bovenstaande heb ik mijn bezwaar tegen het lyrische van
critiek in 't algemeen en van deze critieken in 't bizonder trachten
te motiveeren.
Ik kom nu tot het standpunt van den heer Quérido en tot de door
hem gevolgde methode.
Zijn standpunt.
De schrijver wijdt eenige bladzijden aan het uitbeelden van den
idealen criticus. Hij stelt zich voor dat deze als zelf- kunstenaar de
gave moet bezitten van zich te uiten zoo dat „de hoogste schoonheid van woord, gedachte, stijl, structuur, bouw van zinnen, zuiverheid van vizie, klaarheid van impressie, innigheid en schoonheid
van geluid staan in onmiddellijken samenhang met grootheid van
karakter, reinheid van sympathieën, eerlijkheid, oprechtheid van wil:'
Hiertegenover staat zijn klacht over het minderwaardige van veel
onzer critiek, een minderwaardigheid die ook voor een goed deel
verklaard wordt uit het niet voldoen aan de laatstgenoemde eischen.
Quérido betuigt zijn afkeer van kleinzielige, bange, afhankelijke
critiek, die de huik hangt naar den wind van 't succes, die rekening
houdt met vriendjes hier en vijandjes daar, die beheerscht wordt door
kliek-geest, door persoonlijke jaloezie of vrees. En als hij naast dat
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negatieve nog dit pozitieve stelt: „dat (hij) brandend begeerig er naar
streef(t), náást de diepst-indringende analyze, vooral ook die macht
(te bezitten) : de eerlijke, reine inleving van andermans uitingen," —
dan kan er niet anders dan vreugde zijn over zijn optreden als
criticus.
't Komt er nu maar op aan of het hem gelukt ons in zijn
critischen arbeid van zijn streven te overtuigen.
En hiermee nader ik tevens tot de door hem gevolgde methode.
Het streven naar eerlijk de waarheid zeggen, gelijk hij die voelt,
dat Is er ongetwijfeld. Van bangheid om tegen geldende opinies op
te komen — geen spoor. Kloek zegt hij zijn persoonlijk meening,
't zij 't Robbers, Kloos, Coenen of Couperus geldt, zonder rechts
of links te kijken, en de behandelde auteurs zullen wel den indruk
krijgen dat hij geen moeite spaart om hun hun feilen te toonen.
Kunnen wij derhalve volkomen tevreden zijn met de uitwerking van
zijn programma, voorzoover het op eerlijkheid, karakter en moed
aankomt, er is in zijn wijze van critiek- voeren iets tweeslachtigs
dat me bedenkelijk lijkt. Ik verklaar er dan ook mee dat ik geen
gaven, geen overtuigenden indruk van dit werk krijg.
Er is voortdurend een zekere strijd tusschen theorie en practijk,
tusschen algemeene beschouwing en bizondere toepassingen.
De heer Quérido geeft in zijn algemeene beschouwing over critiek
zeer veel waardevols, dat we in veler handen wenschen. Hij geeft het
zoo uitvoerig en met zooveel nadruk, dat ik in verband met het
andere haast meenen moet dat hij ook zichzèlf wil overtuigen,
misschien voelend welke machten in hem als zooveel draken zullen
komen staan tusschen zijn vurig begeeren, zijn moedig streven en
.... het mooie ideaal, waarvan ik nu maar alleen noem: ,,de
eerlijke reine inleving van andermans uitingen."
Een dier machten is des schrijvers sterke subjectiviteit. Om zich
in te leven, tijdelijk geheel aan te passen aan het werk van anderen,
dienen we de subjectieve voelingen geheel de baas te zijn en zoolang
in den hoek te kunnen zetten.
We zagen reeds hoe zijn optimisme hem verlokte tegenover Coenen's
pessimisme daarvan lyrisch te getuigen. Maar behalve optimist is
is de heer Quérido ook socialist. En zijn sociaal-democratische voelingen spelen hem evenzeer parten bij 't beoordeelen van anderer werk.
Zoo spreekt hij op blz. 38 en volgende over Charles Dickens.
Wie nu zich in Dickens' werk wil inleven, dient er stellig wel het
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bekende Fransche spreekwoord: „il faut juger les écrits d'après leur
date" bij in acht te nemen. Maar Quérido stelt vierkant tegenover
Dickens ziening — zijn eigen Zoe-eeuwsche, sociaal-democratische!
„Wanneer ik nu zijn werk lees en ik doorvoel zijn karakteristiek
van volksklasse en middenstand, en ik zie voor me de groote, ontzettende motieven van ellende, verdierlijking en misdaden...." enz.;
„en ik zie de sociale ongerechtigheden, de geslachtsbestialiteit, de
dronkenschap.
enz. „en ik zie dat pijnlijke, kleine gemier en
getob in zijn werk, met 't angstig er-buiten-houden van ware uitbarstingen in de afschuwelijkste hel van Londensch gezwoeg en
geploeter, gemoord en gezwijn; en in plaats van al die uitstortingen,
inmenging van 'schrijvers eigen vernuft, mal-leege romantische,
loos-klakkerige opbouwing van zakkenrollers- en moordenaars-typen,
belachelijke karikaturiseering van hallucinaties tot hartstochten, in
gedrochtelijk-verrammeide figuren verwrongen, niet ingebeiteld door
vleesch en geraamte, door ribben en pezen, met de houwende ontzet
-tingskrachebld-pojktivan'Mchelgosknptimacht (het hapert in dezen zin, doch daar kom ik nu niet op. v. N.),
maar preutserig en prutserig, melodramatisch opgewerkt tot 'n romantiekerige hoogte van karakterpsychologie (? v. N.), mismaakte typeering, die niet ver afstaat van Eugène Sue'schen perversen
schrijfwaanzin, — als ik dat allemaal scherp voor me haal, dan sla
ik de handen in elkaar, en vraag: — is 't godsmogelijk, Dickens,
dat jij, zoo v o 1 van di e p gevoel" enz.... „datje zoo doof en blind
was voor de werkelijkheid."
Dit zou nu al dadelijk in flagranten strijd zijn met de rationeele
uitspraak op blz. 43: „de werkelijkheid, die bestaat niet ",
waarmee Quérido het zuiver subjectieve van elke kunstenaars-ziening
duidelijk formuleert, maar Quérido acht het bewezen dat Dickens,
blijkens zijn werk, veel van die werkelijkheid wèl zag. Een bladzij
vroeger zegt hij: „(Hij) had wel moeten geven, niet wat ie w o u
zien, maar wat ie z a g kruipen aan mannen en vrouwen, aan
kinderophoopsels, zooals ie 't zag met zij n temperament en daardoor
al persoonlijk en fiktief genoeg. Want die angstig ingekluisterde
krotten k è n d e ie, die duistere kaaien, dien schemer- en mistangst,
die wriemeling van wezens en die afstootelijke bevuiling kènde ie;
dien bronszwarten nevel, met z'n doffen smoorgloed, die wijken van
hevigsten nood, van ontaarding en geslachtsverbastering k e n d e
ie; — en al die uitdenksels en ver-romantiekte moordenaarstypen,
..
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die onware, valsche, gebrekkige schildering van de lagere klasse,
door achterhouding van het teekenendste en driftvolste, kende ie
niet, zag ie niet, maar fabriekte ie, met pathos en burgerlijke,
pathetische tirelantijntjes .... Waarom die machtige realiteit verkracht?"
'k Wil niet meer dan even wijzen op het onlogisch gestileerde
van het laatste („ die onware. .. . schildering kende ie niet, maar
fabriekte ie") om de volle aandracht te vragen voor de tegenstrijdigheid.
Immers indien Quérido hier trouw bleef aan zijn streven „naar
eerlijke inleving van andermans uitingen ," dan kon hij onmogelijk
zoo redeneeren. Dan zou hij, zich gevend aan Dickens, uit diens
werk kunnen leeren kennen Dickens' kijk op de realiteit. Dickens gaf
die gelijk hij ze zag met zijn persoonlijkheid, gaf zijn realiteit. Dat
aan die persoonlijkheid als kunstenaar — door invloed van romantiek,
heerschenden kunstsmaak, door invloeden waaraan velen thans ontwassen zijn, die weer onder andere leven — een gansch andere ziening
en weergeving eigen was, juist dat blijkt uit zijn werk. Maar is het
niet on-critisch en on-logisch tevens om Dickens ten laste te leggen
dat hij een machtige realiteit verkrachte, als men zelf vlak daarop
zegt: „de" werkelijkheid, die bestaat niet?
Hier meet Quérido met verkeerde maat. Wat hij voor het „teekenendste en driftvolste" houdt, moest Dickens er ook voor houden.
Zooals hij de ellende ziet, moest Dickens ze óók zien!
Het woord „kènnen" heeft hier geen zin. Armoede, ellende
kènnen — daar gaat het niet om. De kunstenaar kan alleen geven
wat hij daarvan gevoel d heeft. Welnu — maakt Dickens' werk den
indruk dat hij ze niet zoo doorvoeld heeft als schrijvers vóor of na hem,
dan leidt dit tot een karakteristiek, maar is er niet uit af te leiden
dat hij zijn gevoel opzettelijk verkràchtte bij de weergeving.
Het is voor ons vaak moeilijk ons in de zieningen en voelingen
van, kunstenaars uit vroeger tijd in te leven. Maar hun kunst de
maatstaf aanleggen van ons — en met name s o c i ale — zien en
voelen, kan nooit brengen tot een redelijke, ook niet tot een
aesthetisehe waardeering. Waar zou het heen als we een genie als
Shakspere ten laste gingen leggen dat hij in zijn werk opzettelij k, om een of andere bijreden, het volk negeerde? Die Groote zag
het volk eenvoudig niet, liet het in zijn werk de clowns- rollen vervullen.
De bespiegeling over de werkelijkheid die op het Dickens-oordeel
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(blz. 4.3) volgt, is in verband er mee zeer verwarrend. Als ik lees:
„Zie je de werkelijkheid echt door een temperament, dan geef je
vanzelf werkelijkheid," dan voel ik weer innerlijke tegenstrijdigheid.
Immers wat een artiest als werkelijkheid geeft is alleen de
zij n e, het door hèm geziene, gevoelde, maar dit staat niet tegen
naast iets absoluuts, dat „de" werkelijkheid is. „Let wel:-overf
die bestaat niet! ", verzekert Quérido immers zelf. En als hij nu
zegt dat: „de realiteit van Dickens volkomen onreëel is," dan
vergelijkt hij die realiteit met iets wat volgens hem zelf niet bestaat.
Zoo ook spreekt hij van een willekeurige fantastische belichting
van 'n werkelijkheids- tafereel." Wie zal hier beslissen of het ,,wille
niet de schilder zijn werkelijkheid onder die be--keurig"s?Of
lichting gezien heeft?
Na Dickens neemt Quérido Thackeray onderhanden, dien hij
om gansch andere redenen een 1 af werker noemt. Hij beschuldigt
hem zijn eigen waarheidsliefde te verloochenen. En waarom? Omdat
hij „de ware motieven van ontaarding en verdierlijking van menschelijke karakters en levensvormen niet durft blootleggen...." „Hij
heeft boeken geschreven die moeten dienen tot 'n soort van moreelen
lichttoren voor het leven der loszinnige jeugd, om ze 't stranden
op de „gevaarlijke klippen" van maatschappelijke ondeugd te
beletten.... Maar daar, waar die jeugd 't scherpste licht zou behoeven, dooft hij zijn lampje uit..., uit vrees voor .... nou ja....
voor welvoegelijkheid." (Was Thackeray dáár inderdaad zoo bang
voor ?! Bedoelt schrijver niet: tinwelvoegelijkheid? v. N.) „Maar den
eerlijken moed, de groote kracht om waar te zijn, bezit ie niet. Met al
z'n klein sarrend gegeesel van klasse-ondeugden, met al z'n pronkerige, gewild moreele wijsneuzerij, blijft ie 'n oneerlijke, klein scheppende geest, die met bangelijke overpeinzingen de echte en
bloedende ontaardigsmotieven ('n bloedend motief? v. N.) bij zijn
geslachts- en klassegenooten achterhoudt." Iets verder neemt hij
hem en George Eliot samen: „ze oreeren, kanselstijf en glimlacherig
preek-zeker, dat je ze wel 'n draai wou geven."
Als ik zulke uitingen lees, dan acht ik den heer Quérido wel
heel, héél ver verwijderd van zijn eigen begeeren naar „reine
inleving van andermans uitingen ," en ik meen dat ze den naam
der betrokken schrijvers minder zullen deeren dan zijn eigen naam
van critisch-aesthetisch beoordeelaar.
Om nu maar eens even notitie te nemen van die éene beschuldiging
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tegen Thackeray, 's mans welvoegelijkheid rakend. Daargelaten nog
of 't iemand die fijn-sarcastisch de zeden zijner tijdgenooten hekelen
wil en het met talent doet ooit aangerekend kan worden dat hij
het niet op een andere wijze deed — heeft de criticus volstrekt geen
rekening ermee gehouden dat, gesteld zelfs Thackeray ware niet
Thackeray, maar hadde Zolaïstische neigingen gehad, in de literatuur
van zijn dagen toch het naturalisme, het plastisch uitbeelden van
„ de echte en bloedende ontaardingsmotieven" iets ondenkbaars
geweest ware. Thackeray was 't product van zijn tijd, deelde den
kunstsmaak van zijn tijd en van zijn volk, dat later in Moore en
anderen toch nog maar zeer mak naturalisme geven zou. De smaak
die zich verzet tegen 't uitbeelden van 't rauw-leelijke, zoo rauw en
walgelijk als een gevoelig kunstenaar het zien kan — de smaak
ook van Goethe! — is nu maar niet met modern-Zoe-eeuwsche
aspiraties op zij te schuiven.
Den criticus Quérido zitten voor mijn gevoel eigen aspiraties.
en eigen levensinzichten nog te veel in den weg. Hij wil wel „de
poort van z'n eerlijke ontvangenis wagenwijd openzetten" (blz. g),
maar „als socialist-kunstenaar" (blz. 33) heeft hij in zich zelf te sterke
machten die op de geboorte van zijn oordeel vanzelf grooten in-vloed hebben.
Dit blijkt ten volle uit zijn houding tegenover Robbers. Hij constateert van hem dat de „menschelijke stem veel sterker klinkt in
De Bruidstijd dan in Bernard Bandt, overal waar de
plastische Vizie aanschrijdt."
En dan vervolgt hij: „Zoo is er voor mij hoop dat ook deze
schrijver eens heelemaal aan socialistischen kant zal komen te staan,.
niet om een zieltje te zien gewonnen .... maar voor hem zelf, voor
zijn maatschappelijke levensaanvoeling."
Hier is dus een onomwonden te kennen geven van voorkeur voor
de uiting van een bepaalde „maatschappelijke levensaanvoeling" in
kunst. En waar die voorkeur bestaat, daar is een zich onpartijdig
geven aan de kunstuitingen van welke maatschappelijke levensaanvoeling ook, vanzelf bemoeilijkt.
En als om zich ten volle bloot te geven in zijn verlangen om
een prozeliet te maken, gaat hij door met allerlei hoopvolle bespiegelingen wat de heer Robbers wel zal kunnen presteeren, als hij.
eenmaal aan den socialistischen kant zal staan.
„Hij zal het „objektieve" geven, niet het subjektieve van zijn
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levensinnigheid, en hij zal g r o o te r orde van kunst baren,
veel ruimer, wijder, magistraler, algemeen mensche1 ij k e r, warmer, dieper 1 ) dan hij nu geleverd heeft."
Hier speelt de socialist-kunstenaar Quérido, met zijn groote,
en daardoor eenzijdige liefde voor zijn kunst, den c r it i c u s
Quérido, die onbevangen dient te staan tegenover alle uitingen van
literair kunnen, leelijke parten.
En zij, die in tegenstelling met Quérido, meenen dat een krachtig
kunstenaar niet de meeste geschiktheid heeft om het werk van
anderen te beoordeelen, zullen door bovenstaande aanhaling in hun
meening versterkt worden.
Laat ik nu vooral met nadruk zeggen dat ik hier me niet verzet
tegen welk oordeel ook, door Quérido over oudere en nieuwere
auteurs uitgesproken. Hoe Quérido denkt over Dickens en Thackeray,
over Robbers, Couperus en Coenen — 't is een zaak van zijn persoonlijke appreciatie, waarvoor hij zelf stáát. Ik wil alleen uiting
geven aan de bezwaren die ik telkens weer voelde tegen zijn herhaaldelijk in conflict komen met zijn eigen onder woorden gebrachte
methode. Ik stel me op zijn theoretisch omschreven standpunt, om
van daar uit zijn practijk van critiek- voeren te bezien..
Zijn methode zou hem verplichten zoo gewetensvol mogelijk, zon
vooropstelling van parti-pris of doctrine, door te dringen in-der
het sentiment, in het willen en kunnen van anderen. Maar hij ver
dat telkens. Komt soms met kolossale dooddoeners voor den-get
dag, als de zoomaar globale vergelijking van den een of ander met
Aeschylos, Dante, Shakspere, Goethe. — Nu ja, ga dan je gang
maar! Of acht het noodig de volgende verzekering ten beste te
geven: „Ik kan niet gauw iets mooi vinden, er zijn in ons land
maar 'n droevig klein beetje schrijvers, zie je schrijvers van
werkelijk talent." Dit laatste zou indruk kunnen maken als c o n c 1 u zie.
Maar zoo klakkeloos als meening is 't er een als elke andere.
Hoe eigen levensaanvoeling hem zonder dat hij 't zelf merkt
partijdig doet zijn, een fictieven socialist-Robbers doet voortrekken
boven den bestaanden niet-socialist, met wien wij alleen te maken
hebben, ik toonde het aan. Van niet minder gevaar is voor hem
als criticus het doctrinaire.
,

1)1k spatieer.
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Zoo stelt hij bij de beoordeeling van Couperus als „fantasmagorist"
eerst vast wat een fantasmagorie i, wat die moet zijn, en beoordeelt dan Couperus' Fidessa naar dat door h è m vastgesteld
model!....
Als dat niet doctrinair is, laat dan een ander maar zeggen wat

het wèl is.
Stel dat ik iemand moest gaan beoordeelen als drama- of als
roman- schrijver, en dan voor me zelf eerst ging uitmaken wat ik
me voorstel te zijn een drama of een roman. En dat ik dan het
werk van dien ander aan mijn voorstelling ging toetsen niet alleen,
maar 't ging afkeuren als het daar niet op geleek! ....
„(Dit opstel) zal zeggen hoe, volgens mij, in de kunst groote
en zuivere fastasmagorie en vizioenaire plastiek moet wezen."
„Volgens mij — mbet wezen." Jawel!
En als het fantazie -werk van Couperus nu niet is, zooals het
„volgens mij — moet wezen," wel, dan is 't afgekeurd. Eenvoudiger
kan het niet.
Laten we nu eens even luisteren wat de heer Quérido onder fastasmagorie verstaat. Eerst heeft hij het over naturalisme, dat al heel oud is.
„Zoo oud nu als de naturalistiek is, zoo oud ook het sprookje,
de fastasmagorie, het vizioen. Mijn doel is niet hun historische
ineensmelting of zelfs maar hun kronologische verbindingspunten
aan te wijzen." Dat zou wel een heel aparte studie vereischen en
ik vrees dat er van het „kronologische" daarbij niet veel terecht
zou komen. Trouwens — we wachten op 's schrijvers definitie van
,fantasmagorie", en 't helpt ons weinig als we hooren „dat door
alle eeuwen heen .... het realistische element het fantasmagorische,
of andersom, 't fantasmagorische element het realistische tot bazis
nam." Immers — ik weet nog niet wat „fantasmagorisch" is ! ... .
En ik moet geduld oefenen. Want in hoofdstuk II dat hier direct
op volgt geeft de auteur een lyrische bespiegeling over het sprookje
en de uitwerking ervan op kinderen — 'n heel mooi brok proza,
al ben ik 't niet met den schrijver eens over die uitwerking, — maar
dat me wat lang van de verwachte definitie afhoudt. In III komen
we weer tot theoretizeeren. Het begint aldus:
„Het onbestaanbare is de poëtische kern van het geloovige."
Wacht even. Bedoelt de auteur hier alleen een vrije vertaling van
't bekende „credo quia absurdum,"? Ik zit anders in de war met
„hèt geloovige" — wat bedoelt hij daar mee?
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„Het ragfijne afleidings vermogen (is dit een ragfijn vermogen,
of een vermogen om ragfijne afleidingen te maken? v. N.) der
kinderlijke verbeelding, van een reëele wereld van onzintuiglijk spel.. .
Ik begrijp het niet — en ik moet dit begrijpen, anders kom ik
niet verder, zooals dadelijk blijken zal. Nog eens:
„Het ragfijne afleidingsvermogen der kinderlijke verbeelding, van
een reëele wereld van onzintuiglijk spel...."
Zijn hier twee dingen te onderscheiden: „het afleidingsvermogen
der kinderlijke verbeelding" en „een reëele wereld van onzintuiglijk
spel "? Maar wat is dan het verband? Of brengt de komma achter
verbeelding me van den weg, en is het één doorloopend begrip
zoodat „van een reëele wereld" direct bij „verbeelding" hoort,
uitdrukkende dat het kind zich een wereld verbeeldt van onzin
spel — van spel dat niet met de zintuigen kan worden-tuigljk
waargenomen? .... Is het dat?
In elk geval dat „ragfijne afleidingsvermogen"
,,is de eerste stap onder de groote en hemelhooge poort der
fantasmagorie."
Hieruit, al begrijp ik er niet veel van, mag Ik in elk geval
afleiden dat de heer Quérido, die wel zou doen tot inleiding van
een critiek wat duidelijker te formuleeren, zich de fantasmagorie
voorstelt als iets met een „groote en hemelhooge poort"..
Hij vervolgt nu: „Goed geleid, gaat deze door tot de goddelijkste
verklanking van het meest spiritueele element in den menschlijken geest."
Daar zit ik alweer aan den grond. „Goed g e 1 e i d, gaat
deze door...."
Wie, wat is deze?
We hebben gehoord dat „het ragfijne afleidingsvermogen de
eerste stap is." Slaat „deze" daarop? Moet dat v e r m o g e n geleid worden? Maar wat zegt dit? Of slaat d e z e op v e r b e e 1d i n g? Maar dan is de constructie een opgave van raadseltjes.
Wie, wat gaat door tot de goddelijkste verklanking enz.?
Toch niet de fantasmagorie? Dat zou me te kras zijn, iets
„met een groote en hemelhooge poort"....
Ik opteer voor verbeelding — ondanks het boven-geopperd
bezwaar. Want de schrijver vervolgt:
,,De kinderverbeelding ziet nog niet daar staan het hemelhooge
boogwerk der fantasmagorische poort...."
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Maar m'n hemel, 't is om kriebelig te worden van ongeduld. Ik
weet nog niet wat een fastasmagorie is en nu hoor ik alweer
van f a s t a s m a g o r i s c h. Wat is dat voor een poort, „de poort
der fantasmagorie" die nu weer de „fantasmagorische poort" heet?
Doch de schrijver is niet van plan onze weetgierigheid te bevredigen. Hij heeft het nu over de kinderverbeelding en begeeft zich
in een bespiegeling wat die verbeelding nog niet ziet en niet kent.
't Brengt ons geen stap verder. Na nog iets over wat kinderen niet
weten, komen we tot 't meer pozitieve. „Maar ook zij zien al onbewust, gedragen en gestuwd door verlangens uit hun reëele wereld,
de lijn van het leven, den gang van het werkelijke, het zielszuivere, het menschelijke, dat gaat ook door de tee r s t e fuga's

van 't fantasmagorische."
ik spatieer en protesteer tevens. De schrijver speelt met ons of
met woorden. Eerst is de fantasmagorie iets verder niet omschrevens
met een hemelhooge poort, en nu komen er fuga's van 't fantasmagorische, zoo maar zonder nadere verklaring.
En direct, of er niets gebeurd is, verlustigt hij zich weer in een
lyrische uitweiding over „het sprookje in de kinderziel ". Nog een
kleine halve bladzij, en dan stipuleert de schrijver nader de eischen,
die hij aan 't sprookje stelt. Zoo komen we tot IV.
Daarin hopen we het doel nu toch wat meer te naderen.
„Alle sprookjes hebben een min of meer didaktische, wil men
liever, filozofische levensbazis." Dan noemt hij enkele sprookjesvormen, en als de laatste: ,,weer een gaat onder de geheime exaltatie
van de onbekendheid der dingen het verborgene zoeken in diepste
kernpunt, sprekend in de half- hiëroglyfische taal der bovenzinlijke
plastiek."
„Zoo komt dat sprookje vanzelf, zich verdiepend in perspectieven
van onnaspeurbare bedoelingen soms, (bedoelingen van wie?
van wat? v. N.), op het grootere en stoutere plan der fantasmagorie
te staan, vlak onder het reuzengevaarte, het Koliseum, onder de
oneindige hemelpoort der doorgevoerde verbeelding." (De
schrijver spatieert.)
Zijt ge er, lezer? Of gaat het u als mij en prevelt ge: „Die
Worte hor ich wohl " ...
Hier wordt nu gesproken over het plan der fantasmagorie,
het grondvlak dus, maar wat de schrijver onder fa n tas m ago r i e
verstaat — we weten 't nog altijd niet.
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En 't wordt nu iets zinverbijsterends.
Het sprookje komt op dat „plan der fantasmagorie" te staan.
Maar daar staat het vlak onder het reuzengevaarte. Is dat laatste
nu identiek met fantasmagorie? En is daar dan weer identiek mee
het Koliseum? Het Kolosseum? Dat dan weer staat onder de
oneindige hemelpoort der doorgevoerde verbeelding?
Eerlijk gezegd — ik sta hier tegenover „onnaspeurlijke bedoe
om. met den heer Quérido te spreken. En wat het ergste is:-linge"
aangaande de hoofdzaak „hoe in de kunst — volgens hem —
de fantasmagorie wezen moet", van die hoofdzaak weet ik nog altijd
het rechte niet. Hij gaat nu door:
.Wat het sprookje is voor het kind, is de fantasmagorie voor
den ziele-grijsaard."
Daar zouden we ook nog eens over kunnen praten, als we 't
maar wisten.
„De fantasmagorie is niet alleen de lawine der verbeeldingen. Nog
veel grooter en dieper is haar fond."
We zien licht. „De fantasmagorie is n i e t alleen d e law i n e
der verb e e 1 dingen." Zij is dus: de lawine der verbeeldingen. Niet
alléén — maar dat toch ook. Quérido stelt zich en ons dus voor
dat de fantasmagorie is als een sneeuwval van dichterlijke verbeeldingen, stortend van een hoogen berg — de hoogte van het dichterlijke vizioen? — op de lagere aarde. Dat is althans ièts. Doch
nu komt de bijvoeging: „nog veel dieper en grooter is haar fond".
En daar zit ik weer mee. Want ik heb geen voorstelling van het
f o n d van sneeuw die valt, al is 't in nog zoo groote hoeveelheid.
En daar Quérido het fond der fantasmagorie vergelijkt met het fond
van een lawine kom ik door die vergelijking geen duimbreed verder.
Toch geef ik den moed nog niet op, blijf luisteren. Wat drommel,
met goeden wil moet ik er dan toch wel komen .....
„Om tot een fantasmagorische schepping te komen, moet de ziel
tot de hoogste voeling, de geest tot de hoogste menschelijke levenswijsheid opgevoerd zijn, o n d e r den kring van den tijd, waarin 1
ze geuit werd. Op dat ontzaglijk hooge en voor de werking der
fantasmagorie éénig noodige spanningspunt is gekomen de uiting van
Shelley, Keats, Shakespeare, waarin veel — van Rembrandt, Dante
en Beethoven, waarin in hun laatste werken bijna alles gelukt is."
)

i) Ik spatieer.
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Hier ontsnapt me de schrijver weer geheel, klimt hij zelf „ontzaglijk hoog ".
Want we hebben 't nu toch over de fantasmagorie. En we wilden
van hem hooren hoe hij zich die in de kunst voorstelt. Als vorm
van kunst dus. Zooals we 't ook gehad hebben over 't sprookje.
Maar als ik nu ineens hoor van de u it i n g (welke ?) van Shelley,
Keats, Shakespeare, Rembrandt, Dante en Beethoven, met de bij
dat daarin (in die uiting dus) in hun laatste werken aan-voegin
de drie laatstgenoemden bijna alles gelukt is, .... dan is tevens
door die algemeenheid alle verstandhouding weer verstoord.
Daal wat af — Quérido — kom wat dichter bij, en vooral:
praat d u i d e 1 ij k e r! Shakspere en Dante, al spraken ze in
vreemde talen, met wat inspanning versta ik ze, zoo dat het ver
een vreugde wordt, en waarom zou ik u, Hollander, in onze-stan
.eigen taal niet begrijpen?
Want of ge nu iets verder zegt: dat Couperus' Fidessa fantastisch, n i e t fantasmagorisch gevoeld is," dat baat me zoo weinig
zoolang we niet weten wat gij dan toch eigenlijk onder het fantasmagorische verstaat.
Gij verwijst me mogelijk naar ndá een bladzijde verder? Welnu —
ik wil u graag zooveel mogelijk recht doen. Ik vind dan op blz. i 6o:
„De groote fantasmagorie (er is dus een groot e en een klei n e?
v. N.), zooals die soms bij Shelley, Dante en Shakespeare is (m'n
hemel, waarom nu weer zoo vaag? v. N.) heeft noodig de grootste
taalschoonheid, een sublieme uitsneeuwing van woorden (dat klopt
ten minste met die lawine der verbeeldingen. v. N.), dwarrelend
rag en betooverend vonkend in de gouden atmosfeer van daglicht,
naast een epische groepeering (even de opmerking dat de groepeering
bij Shakspere doorloopend d r a m a t i s c h is. v. N.) een fresko'sche
kleurstelling van plastiek (dat begrijp ik weer niet. v. N.), dragende
de spiritueele kern der ideëele fantazie. De fantasmagorie moet het
hemelruim drapeeren, maar ook de aarde. Zij moet geven de
schoonste en diepste aspekten op het oneindige. (Aspekten? ... .
bedoelt de schrijver soms uitzichten — prospecten? v. N.) Haar
banen moeten loopen over het kristallen E m p y r é u m
der zaligen 1), zoo goed als onder het zwarte en sombere
kruiswerk der aardschachten...."
,,

I)
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Iets verder nog dit: „Wat onder de teere vormen van het sprookje
verborgen zit aan zacht -aangestemde wijsheid, dat trekt in de fantasmagorie op tot levende gevoels- en gedachte-diepte."
Ik kan niet zeggen dat ik een duidelijke voorstelling heb van
dat optrekken van iets tot een levende diepte.
Al wat ik hier nu geciteerd heb raakt het „ plastische element
in de fantasmagorie."
De schrijver komt nu tot een tweede punt.
Maar voor ik hem daarheen volg — een oogenblik. Ik hoop dat
elk het doel gezien heeft van al mijn citeeren. Ik wilde duidelijk
maken hoe noodig het is voor een criticus die ons op de slechte
zijden van een anders werk wil wijzen, om zelf met veel zorg zóo,
te stileeren, dat we vanzelf hem volgen langs de lijn van zijn voelen
en denken. Groote, geestdriftige woorden kunnen in een critisch
betoog alleen dan iets doen als ze tevens exact, raak zijn. En het
lyrische, waaraan de heer Quérido zich zoo gaarne geeft, is voor
hem als criticus een groot gevaar. Zoo gaarne als ik mij geef aan
een brok natuur - lyriek van hem, me geheel — zonder bangelijk
napluizen van dat woord of diè uitdrukking — latend beheerschen
door het gehéél van zijn dichterlijke uiting, zoo terughoudend ben
ik om me te geven, als de lyriek bestemd is om dienst te doen als
een argument in een betoog. Dan dient het als zoodanig terdege
goed bekeken te worden. En door de klank-massa van een woorden veelheid laat ik mij dan niet begoochelen.
En 't is wel eigenaardig om op te merken hoe goed Quérido
formuleeren kan, als 't hem zelf heel duidelijk is wat hij zeggen wil.
Over het , tweede punt" begint hij aldus:
„De fantasmagorie is uiting van een menschelijk gevoels- en
gedachtewezen. Zij zit altijd vast, geheel zonder vooropstelling van
tendentieuze aandoeningen en begrippen zelf, aan een subjectief
levensbeginsel."
„De diepzinnige, vergoddelijkte symboliek en karakteristiek van
Dante in zijne fantasmagorische idealiteit heeft een zuiveren onder
realistische en doorpeinsde gebeurlijkheden."
-grondva
„Wat (de fantasmagorist) geeft in z'n fantazieën sleurt mee de
verborgenste aandoeningen van zijn peinzen en voelen .... Wat
hij als reele zinspeling op het leven geeft in de fantazie, levert
ons een maatstaf voor de diepte van z ij n eigen geest, z ij a
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eigen innerlijk, zijn meest intens gevoels- en gedachte -bestaan."
Gelijk ieder merkt komen we hier wel niet tot een definitie, maar
de heer Quérido geeft zich toch met goed gevolg moeite om zijn
opvatting van de fantasmagorie met formuleeringen te benaderen.
„Ook in den fastasmagorist, zoo goed als in den lyrischen dichter
of romancier, (blijft) de voeler, de denker, de peinzer leven. Hier
komt de zinnen-realiteit onder de fijnste bewegingen van de ziel
en 't peinzen."
Iets verder:
„Een enkel taalkunstenaar spreekt alleen uit de dingen die 'm
beroeren, zonder lust, zonder impulsie naar hoogere groepeering
van de schoonheid en de liefde in 't leven. (Hier zou nog een en
ander over te zeggen zijn. v. N.) Een naturalist objectiveert zich in
't leven en bouwt de heerlijkste (?) en scherpste projektie van zijn
kunst op de scheidslijn van algemeene waarneming en bijzondere,
door temperament geleide aandoeningen. De fantasmagorist niet.
Die brengt al de kracht van zijn woord, de schoonste wendingen
van zijn lyriek, de machtigste en rijkste sensatie van zijn zinne-geluk
over op dat deel der fantasmagorie (hier voelen we weer het hinderlijke van het bekend-veronderstellen van wat nog gekend moet
worden. v. N.), dat 't brandpunt van z'n innerlijke kracht raakt,
gezegd in vizioenen, die één na één in de hevigste tinteling van
pracht zich levend zullen verwerken."
Jammer genoeg verliest de heer Quérido hier weer zijn zelf-bestuur,
vliegt hij wild de lucht in, krijgen we zinnen als: „ Hij schept
achter het duister der oneindigheid. Zijn materiaal
zweeft boven de aetherkolommen der hoogste lichten"
enz. enz. om te belanden in: „De groote fantasmagorist weeft
tusschen Tijd en Ruimte het fonkelend spinrag der hoogste poëzie."
Waar ik dat „fonkelend spinrag" niet gelukkig gevonden acht.
Ook vraag ik naar de bedoeling van den schrijver als hij vervolgt:
„Onder die verhoudingen gezien, staat het wezen der fantazie
tot dat der fantasmagorie als de bedaarde verwondering tot den
hartverlammenden schrik, als de idylle tot de brandende hymne."
Neem ik nu ten slotte nog deze pogingen tot definieering:
„(De) fantasmagorie is de ontzaglijke kompozitie van 't al- leven,
gevoeld door 't innerlijke, dat projekteert een wereldgezicht en
levensleer van en vóór 't bestaande .... (zij) wordt in (den fantasmagorischen voeler) de diepste verwerkelijking van het bijzondere
,
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aandoeningsleven met z'n subtielste elementen tot een a 1 g e m e e n e
levensvizie, zonder tendenzen, zonder mal-didaktisch bedoel, weergeving en uitstorting van het hoogste psychische leven. Dat is het
tweede element in de fantasmagorie."
dan weten we met eenigen goeden wil — en dien mag hij toch
zeker bij zijn lezers veronderstellen — wat Quérido zich in vage
lijnen voorstelt, sprekend over een fastamagorische schepping.
Wat hij zich voorstelt. Als hij echter in 't volgende hoofdstuk
constateert dat hij „ aangegeven heeft de eischen van fantasmagorische kunst," dan assumeert hij zich een autoriteit die op te zwakke
bazis rust. En eigenaardig is 't wel dat hij direct daarop Couperus
beschuldigt van het leven tot een „sprookje" te verkleuren.
Maar laat ik: niet ingaan op deze inconsequentie en alleen met
nadruk er op wijzen dat, zelfs indien men de poging van den heer
Quérido om te zeggen „hoe, volgens hem, in de kunst groote en
zuivere fantasmagorie en vizioenaire plastiek moet wezen" als uiterst
geslaagd wil aanvaarden, men daarmee de mogelijkheid volstrekt
niet buitensluit dat een and er zich van fantasmagorie een an der e
voorstelling maakt.
En gesteld dat Couperus zijn fantazie-scheppingen als ,. fastasmagorieën " bedoeld heeft en zij voldoen niet aan de eischen die
Quérido stelt, wel, dan ligt voor de hand dat Couperus' bedoeling
niet is geweest aan die eischen te voldoen, en is het verkeerd zijn
kunst een anderen maatstaf aan te leggen door zijn eigen bedoeling.
Hoe geheel subjectief Quérido's opvatting van „fantasmagorie'T
is blijkt ten volle als we de taalkundige beteekenis van het woord
even voor ons zetten. Het beteekent letterlijk niet anders dan een
„verzameling van fantasmen" — ziedaar alles.
't Wordt gebruikt voor de figuren-projecties van een tooverlantaren op een donker vlak. Nu kan fantasme gebruikt worden
voor fantastisch vizioen, een door de fantazie geschapen verschijning. Dan krijgen we: een „verzameling van verbeeldingen"
door den kunstenaar in zeker verband gebracht. Fantazie toch is
niet anders dan zichtbaar maken van 't voor anderen onzichtbare.
Als dus Quérido zegt: „De fantazieën zijn de zachte parelmoeren
verschuivingen van droomerijen — de fantasmagorie is de ontzaglijke kompozitie van 't al-leven" dan is in die tegenstelling alles
willekeur.
Fantazie kan iets heel anders produceeren dan „parelmoeren
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verschuivingen" en staat niet tegenover de fantasmagorie, maar is
het daarbij eerst -noodige. Eerst dient de fantazie, de verbeelding,
het leven te geven aan fantasmen, verbeeldings- verschijningen, voor
er van een verzameling, van een kunstmatige ordening, zoo men
wil, of van een spel van fantasmen 1 ) sprake kan zijn.
Waar nu uit het bovenstaande mij dunkt afdoende blijkt dat de
opvatting van Quérido een geheel subjectieve, een geheel willekeurige is, waarnaast tal van opvattingen van anderen mogelijk blijven,
en hij meent met die opvatting de eischen aangeduid te hebben
waaraan dè fantasmagorie heeft te voldoen — daar kan hij niet
loochenen zijn onbevangenheid in 't beoordeelen van anderer fantazie-werk te hebben opgeofferd aan eigen doctrine.
Nog eens — ik kom niet op tegen zijn oordeel als zoodanig, ik
teeken verzet aan tegen een zoodanige beoordeelings w ij z e.

Het is wel zeer eigenaardig dat ik telkens de meeste sympathie
kan voelen voor Quérido's theoretizeeren, dat ik het in principen
blijkbaar geheel met hem eens ben, maar tegen den gedeeltelijken
inhoud van dit boek moet bezwaar maken, juist omdat, bij het
beoordeelen van bepaalde werken van anderen, hij zijn principen
vaak voor een deel in den steek laat.
Zoo schrijft hij op blz. 277— 284 enkele kostelijke uitspraken
neer over stijl. Ik lees daar onder meer:
„Stijl is het innigste, diepste, snikkende en juichende kernleven,
gebracht in kleurrythmus, klankrythmus, toonrythmus van den
kunstenaar. Wij voelen alléén groot, den kunstenaar, de ziel, die
dóór z'n uiting ons het groote laat bewust worden. Als ik zeg deze
man heeft me, door z'n werk, direct daardoor, het groote levensgevoel en schoonheidsgevoel geopenbaard, dan moet die man of
die vrouw dat dóór hun u i t i n g hebben opgewekt in mij. Dan is
is deze man of vrouw groot stylist."
„Niet gróót stylist is hij die woordpraal of woordsoberte heeft,
maar groot is hij die in woordschoonheid ziel, levensbesef geeft,
schoonheidsontroering .... Er zijn talloozen die meenen en ook
schrijven dat een boek slecht geschreven kan zijn, en toch ons
I)

Van Eeden gaf vóór zijn Broeders ook een definitie van „fastamagorie ".
Met bonten schijn en ongelijke stemmen
zal ik doen gaan, fantastisch, voor den geest
een zonderling bewegend beeldenspel.
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groote ontroering, groote uiting van levensgevoel vermag te brengen.
Dat is fumisterie, mallepraat."
Deze uitspraken, vooral de laatste, hebben eigenaardige actualiteit,
nu door enkelen de bewering geuit is dat Quérido, de auteur van
Menschenwee en Levensgang, daarin getoond zou hebben niet te
kunnen schrijven. Ik heb elders (Het Vaderland van 23 Mei en 3
Juni 19o4) op de tegenstrijdigheid gewezen van iemand kunstenaar,
in casu dus wóórdkunstenaar te noemen, en tevens te beweren dat
hij de kunst van het woord niet verstaat waardoor we hem alleen
als zoodanig kunnen kennen.
Ik vind nu tot mijn genoegen ook door Mr. J. Kalff Jr. in Den
gulden Winchel van 15 Aug. jl. hierop gewezen. Hij zegt daar o. a.:
„Men heeft Quérido verweten, dat hij de „kunst van schrijven"
niet verstaat, en dat verwijt is gekomen van de zijde der beoordeelaars, die toch in Menschenwee buitengewoon veel moois
hebben gevonden.
„M. i. is hier een contradictie."
De heer Kalff heeft zelf ook bezwaren geuit tegen de schrijfwijze
van Quérido. „ Wanneer wij nu, niettegenstaande (die bezwaren), buitengewoon veel moois vinden in zijn beschrijvingen, dan bewijst dat
eenvoudig, dat de wijze van schrijven toch nog zoo slecht niet was,
of wat de auteur zoo sterk gezien en zoo hevig gevoeld heeft kon
door dat middel tot ons komen, ons in ontroering en verrukking
brengen. Dan kan men het er ook wel mee doen."
Mij lijkt dat afdoende gezegd.
De kunstenaar moet ten slotte toch zelf weten wat hij noodig heeft
om zijn gevoel te uiten: als wij zijn werk als kunstwerk voelen, dan
heeft hij zijn doel bereikt, en nemen we zijn geheele techniek op den
koop toe, eenvoudig omdat het een niet van 't ander te scheiden is.
Vanzelf kom ik hiermee terug tot Quérido's hierboven geciteerde
uitspraak terug. Hij ook constateert daarin de eenheid tusschen het
een en het ander. Maar hoe zien we hem zelf nu staan tegenover
Herman Robbers?
Hij getuigt van hem: „(Robbers) is een knap, een zéér knap
schrijver" .... en een bladzij verder: „Als ik nu aan Shakespeare,
Dante, Goethe denk, en aan het taal-mooi van Van Deyssel, zoo
pas na het werk van Robbers gelezen te hebben, en ik zie hem
daarna nog solide, als 'n sterk, eerlijk, groot talent, dan heb ik
zijn gaven zeker niet miskend."
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Maar staat die globale bewondering nu niet wat heel vreemd
tegenover de groote t a c h t i g bladzijden, waarin een opstapeling
van aanmerkingen op details gegeven wordt, haast ondoorkombaar
in hun taaie veelheid. Meent Quérido nu werkelijk, als de totaalindruk van Robbers' werk zóó gunstig is, dat hij de lezers door
al die aanmerkingen en nag en nag eens aanmerkingen op die
concluzie voorbereidt, of — als we de zaak van een andere zij
bezien, meent hij, tegenover een schrijver dien hij zelf zóó knap
vindt, gel ij k te heb ben bij die critiek op tientallen van details?
Ik begrijp het doel niet van dat vermoeiend opsommen bladzij
aan bladzij, van technische bezwaren, als men toch moet eindigen
met de goedkeuring van 't geheel, den hoogen lof zelfs!
Critiek- oefenen op details!.... Is de Shakspere-beoordeeling,
waar ik in 't begin van dit artikel van gewaagde, niet een
waarschuwing om als we van 't gehéél een goeden, gaven, grooten
indruk krijgen, voorzichtig; te zijn met critiek op wat als gedeelte
van ditzelfde geheel toch tot dien indruk meewerkte? Als die indruk
zoo goed is, „dan kan men het er ook wel mee doen ", zegt de heer
Kalff en ik ben 't volkomen met hem eens. De eigenaardigheid van
een groot talent schuilt voor een deel óók in zijn gebreken, en al
mogen we die best opmerken, we hebben ze erbij te aanvaarden.
Wie kan nagaan in hoeverre ze meewerken tot de bekoring van
het geheel, gelijk een onregelmatigheid in een gezicht — iets tegen
den stijl — soms op onnaspeurlijke wijze er de charme van is.
In de beoordeeling van Couperus wees ik al op het doctrinair vooropgezette, in die van Coenen voel ik voortdurend iets als een
parti-pris. Van een pogen om zuiver in te leven eens anders aan
uitingen merken we weinig: de criticus stelt zich-doenig
tegenover den auteur, soms met animoziteit. 't Is of 't hem te doen
is, niet om zoo veel mogelijk te waardeeren, maar om af te maken.
Bergen van detail-critiek worden om ons heen gestapeld, eindelijk
zoo hoog dat we er alle uitzicht door verliezen. En we moeten
eindelijk wel verbaasd vragen, of „iemand van zéér onfrisschen,
kleinen auteurtjes-aanleg" gelijk Quérido op de laatste bladzij Coenen
noemt, de moeite waard was om een artikel van tweeentwintig
hoofdstukken, over de honderd bladzijden druks, aan hem te
wijden?!
Ook in deze beoordeeling treft ons de oneenigheid van theorie
en practijk. Ik noodig belangstellenden uit zelf het artikel in ver-
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band met de theoretische uitspraken aandachtig te lezen, en wijs
maar even op enkele zinnen:
Blz. 284: » Een Zwakke is 'n boek waaruit blijkt, dat Coenen
soms goed voelt en knap karakteriseert." Blz. 311:
„Enkele brokken psychologie in Johan, den Zwakke, o n t r o e r e n
sterk " (ik spatieer).
Hier tegenover 284: „Maar de stijlgebreken zijn groot" en blz.
278: „ Fouten, gebreken, die moeten , móéten er zijn. Een stylist
zonder gebreken is geen stylist" .... Wat niet wegneemt dat
Coenen die soms „goed voelt, knap karakteriseert, sterk ontroert ",
die stijlgebreken zeer zwaar worden aangerekend, en hij ondanks
zijn kwaliteiten, toch maar iemand van „kleinen auteurtjes - aanleg"
is, die wellicht mettertijd toont werkelijk talent te hebben."
Ik meen in het bovenstaande mijn bezwaren tegen Quérido's
wij z e van critiek-oefenen te hebben duidelijk gemaakt.
In zijn opstellen is het wel hoogst eigenaardig op te merken hoe
iemand, met theoretisch de beste ;voornemens, iemand die zich
bizonder goed rekenschap heeft gegeven van wat critiek zou kunnen
zijn om te voldoen aan hooge eischen — door zijn temperament,
door een hartstochtelijkheid die hem nu en dan de baas wordt,
schrijft geheel tegen zijn eigen theoretische grondstellingen.
Ik betwist niet dat er veel waars is in de bedenkingen en opmerkingen, dat er tal van detail-critiekjes in dit boek voorkomen
waarmee de schrijvers misschien hun voordeel kunnen doen, maar de
hartstochtelijkheid van den criticus speelt hem telkens parten, verleidt hem tot doordraven, tot hevigheden en heftigheden, waar hij,
met koele fijne scherpzinnigheid de uitkomsten van zijn aesthetisch
onderzoek raak formuleerende, stellig dieper indruk zou maken en
overtuigender zou zijn.
Zijn heftig temperament openbaart zich voortdurend in opgeschroefde superlatieven en bijv. in 't gebruik van een woord als
„ontzettend ". Wat er bij hem al niet o n t z e t t e n d is! Zoo vind ik
I. i3: „ontzettende levensbaarheid", 54: „ontzettende
hoeveelheden soorten ", 159: „ontzettende innerlijke kracht ",
op 21 i zegt hij ,,iets o n t z e t t e n d zeker " te weten, en zien we
„ontzettende rijen ", terwijl op 212 het woord tot zijn superlatief wordt opgevijzeld in „ ontzettendste passiën."
Trouwens — Quérido heeft een voorliefde voor enkele woorden
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die dan telkens op de proppen komen. Een er van is 't woordje
r a g, waar ook Van Hulzen zoo gul mee is. R a g niet in de beteekenis van spinrag, maar van r a g f ij n.
Zoo is op 99 iets „ rag van fijne psychologische toetjes ",
vinden we io4: „rag-nuanc eerend ", 172: „ stil-rag ", 173: „aan
doorvoering van Eenhoorn's-bideljkrag",op187: e
gestoei ", 59: „ r a g s t e" enz. enz. Het schaadt zoo'n woord
waarmee een enkele maal iets bizonders kan aangeduid worden,
als 't zoo aanhoudend gebruikt wordt.
Ik wil me hier niet laten verleiden tot een detail-critiek van
woorden en zinnen, daar deze met mijn hoofdbezwaar niets heeft
uit te staan. Alleen zij me de opmerking veroorloofd, dat de heer
Quérido bij het samenvoegen van zijn verspreide opstellen tot een
bundel wel enkele kleine wijzigingen had kunnen aanbrengen.
Zoo staat er op blz. 120:
„Zij die mijn omschrijving van „idealisme" en „realisme" en
mijn uitingen over fantazie enz. destijds in mijn essai over
Couperus goed gevolgd hebben," terwijl in dit boek de essai
over Couperus eerst op blz. 153 begint.
Nog krasser is het op blz. 174, waar we lezen:
„Bij Couperus nu staat 't plastische en z.g. levende los enz., wat
in 't volgende artikel zal worden aangetoond," terwijl er
maar één artikel over Couperus in den bundel voorkomt en 't
volgende over Coenen handelt.
Zoo iets maakt een indruk van wel wat groote nonchalance.
Een interessant boek is deze bundel zeker. Voor wie den auteur
Quérido wil leeren kennen van nog een andere zijde dan als
schrijver van Levensgang en Menschenwee, is het van waarde. Want
men kan er zeker van zijn, en dat geeft beteekenis aan zijn cri
dat hij er zich in uit als een kloek man, zonder eenige-tiekn,
bijbedenking of eenig voorbehoud, vierkant, oprecht. Hij stáát
voor zijn meening, ziet niemand naar de oogen, dient literaire kliek
noch club. In dat opzicht, al gaat het recht tegen eigen meeningen
in, blijft het sympathiek. In algemeene theorieën geeft het veel
fijn doorvoelds en treffend juist geformuleerds, in detail-critiek
getuigt het van subtiel analytisch vermogen.

W. G. v. N.
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Frans Coenen Jr., Vluchtige Ver
ijningen. Amsterdam, L. J. Veen-sch
(zonder jaartal).
Een boek als dit is voor het „groote
publiek" waarschijnlijk weinig. Ik
heb niet de hardiesse het aan te bevelen aan directeuren van leesgezelschappen. Ik durf niet verklaren dat
het in geen leesbibliotheek mag ontbreken. Daar immers wordt gewoon
wat anders verlangd. Liefst een-lijk
„dóórloopend verhaal ", een roman,
zoo mogelijk in twee of meer deelen,
en móéten het „kleine stukjes" zijn,
nu, als ze dan ieder maar „een kop
en een staart" hebben. Het fragmentarische bevredigt niet.
Maar wel durf ik 't hartelijk aan te
bevelen — dit boekske mij zeer lief—
aan al wie van proza andere sensaties
begeert dan spanning, leering of leut,
wie smaak heeft voor fijne, zuivere
zegging, wie gaarne geniet van een
ranken volzin die hupt en glijdt —
éven soms stroeft — over de spanstrakke snaren van 't kunstnaarsgemoed, een vlugge, veer-lichte vioolstok gelijk in nerveuse, gevoelige
hand; ja, en aan al wie proeven
kan diepen weemoed en lichte ironie,
echt mede-lijden en schertsende
humor.
0! Coenen heeft boeken gemaakt
van veel meer substantie, kracht en
beteekenis, dit zijn maar wat „losse
,

bladen uit zijn portefeuille" — zoo
betitelden immers ook onze vaderen
een bundel als deze? — Er zijn dingetjes bij, nu ja, schetsen, fragmentjes meer niet, maar alle zijn ze de
moeite waard, geven ze 't fijne,
intieme genot dat ook de schetsboeken en portefeuilles van een echten
schilder doen vinden aan hem die
't zoeken verstaat.
Uit drie gedeelten bestaat het boek.
Eerst de „Studies en Vertellingen ",
negen gevalletjes, zélf ondervonden
of opgemerkt, toevallig, en dadelijk
innig mee-geleefd. Zeer verschillend
van toon en timbre, maar diezelfde
stil-droevig glimlachende levensaanvaarding, die zich nooit opdringende
weemoed, en die écht-humoristische,
dat is meevoelende, diep begrijpende
kijk op de menschen in allemaal.
Soms daalt de toon tot een droever
donker, als in „Oud worden", om
dan dadelijk spotziek weer op te
huppen in „Een Vergissing", de
geestigste wel van de negen; humor,
de pijnlijkheid temperend van het
luguber-malle geval: een lijkrede uitgesproken, een krans gelegd bij....
de verkeerde kist. Alleen „IJdel Verlangen ", de laatste, doch stellig niet
jongste, der negen, valt plotseling
uit den toon; 't mysterisch-fantastische hierin bestreefd lijkt mij des
schrijvers „fort" nu juist niet.
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Dan volgen „Natuurstemmingen
en Reisindrukken ". Als nog bewezen
moest worden dat men niets importants te vertellen, niets beteekenends
ondervonden behoeft te hebben om
van een levensmoment een stukje
literatuur te maken, of liever dat
eigenlijk ieder moment van den
gevoelig-levende belangrijk en beteekenend is, nooit „gewoon ", maar
altijd bizonder, wanneer men 't maar
na te speuren en fijntjes te vatten
weet, dan vindt men hier de bewijzen
te over. De schrijver van „Verveling" beschrijft hier uren van zijn
leven, die bijna zonder uiterlijk gebeuren waren , en waarin hij zich toch
geenszins verveelde, maar diep-innerlijk leefde en velerlei waarnam,
schijnbaar wellicht onbewust; maar
later vond hij de dingen en de bizon
sensaties in zijn ziel terug, en-der
hij noteerde ze, wonder-precies en
teer ze omschrijvend. Zijt ge wel
eens in Londen of Parijs geweest?
Lees dit dan: „En den volgenden
morgen, al vroeg, bij het ontwaken
in de stille beslotenheid van de hotelkamer, doorgloeit ons weer dat zalig
gevoel van verhoogd-leven. Het is
als luid-zangende vogels in onze harten, als wij gretig hooren op het
aanhoudend,veelstemmig straatleven,
op die groote stem van Parijs, die
ons weer roept, tot wij het hier binnen niet meer uithouden en niet
rusten, eer ons de straat weer opneemt". Kent gij deze onrust en
vondt ge haar ergens zoo precies
genoteerd?
Daarna dan nog de „Losse Beschouwingen". Hier danst de strijkstok,
maakt dartele sprongetjes, krast wel
eens even, maar gichel-lacht weer,
is uitgelaten, en dan weer wat katterig. Jeugdige studentikooze malligheden, en Heiniaansche spot! „Er
zijn drie manieren," zegt Coenen,
„om van een paardenspel te genieten.
Men moet er heengaan met een kinderlijk, een zondig, of een sporthart. Sommigen bezitten alle drie
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tegelijk, anderen geen van drieen,
de meesten echter hebben zoo van
alles een beetje, en daarom is het
ook meestal vol in een circus." En
een paar pagina's verder: „Een clown
mag niet zijn een geverfde iemand
die grove aardigheden verkoopt, want
dezulken hooren wij genoeg in de
koffiehuizen en, zoo opgevat, zou
men wel iederen man van zaken een
clown kunnen noemen." Maakt u
niet boos, heeren, de schrijver
meent het zoo letterlijk niet, hij wou
maar eens even ginnegappen, schetterlachen op zijn viool. Ja, wèl is
dit boek als een reeks fantasietjes,
oneerbiedig-luchtig gespeeld op het
oude instrument van een meester in
zwaarder, gedragener genre. Soms is
het wel of de viool zich verzet.
Maar gekheid! de spelende hand
regeert, 't moet vandaag nu eens in
dit vlugge tempo.
-. .

Mil van Hoorn, Ruiterweelde.
Amersfoort, V a 1 k h o f f & Co_
(zonder jaartal).
De heer Mil van Hoorn, zie ik
achter in dit boek staan, is volgens
den criticus F. A. Buis, van het Amsterdammer Weekblad, een „benijdenswaardig schrijver ", en zijn vorige boek „Paardje" genaamd, een
„portefeuille van heel mooie schetsen". Ik geloof het gaarne, maar
moet toch bekennen den heer Van
Hoorn het vaderschap van ,,Ruiterweelde", eveneens wat de heer Buis
„een portefeuille van schetsen" noemen zou, niet te benijden. Hoe aantrekkelijk 't moge zijn, zijn lichte,
luchtige genre, ook om de zeldzaamheid onder ons, noordelijk zwaren,
met het kiezen van een genre is
toch nog niet alles gezegd, men moet
daarenboven wat smaak hebben en
. kunnen schrijven. En nu zal
ik zoo ver niet gaan te beweren dat
smaak en schrijfkunst den heer Van
Hoorn ten eenenmale vreemd zijn —
ik heb zijn vorige boeken niet gelezen, men zegt er veel goeds van,
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trouwens ook in „Ruiterweelde"
komen bladzijden voor, waartoe zon
twijfel eenig talent van noode-der
geweest is .... Maar..., er zijn er
te weinig 1
De kwestie is dat men ook zulke
luchtige schetjes met ernst en nauwkeurigheid schrijven moet, niet zoo
maar eventjes in een roefje of onder
de thee met een kind op de knie.
Liefst ook alleen dan wanneer men
zich voelt geïnspireerd, althans
eenigszins innerlijk bewogen. Ook
behoeft men in dergelijk werk menschen en dingen wel niet fijn detail.
leerend te beschrijven, men kan het
in enkele trekken doen, maar ....
eigenlijk is dat misschien ook nog
wel zoo moeilijk, en, lukt het niet,
dan doet die onmacht, juist hier
waar zekere overmoed, bewuste élegance en sjiek bepaald zijn vereischt,
onplezierig en armelijk aan. De heer
Van Hoorn vertelt van een rit te
paard door een nauwe en volle straat
en van zijn paard sprekend zegt hij:
— het is ook niet onmogelijk geweest, dat ie het raadzamer achtte
de breedere straat naar de Oostpoort
te nemen, omdat ie weinig kans zag,
ons samen heen te wringen tusschen
de volgende onwrikbare stilstaande
voorwerpen: De Van Gend-en-Loos
van den reini--wagen, tj
gingsdienst, de kar met ladders van
de glazenwasscherij, twee groentehittekarren, een paar manden met
kippen — flauwe beesten, om tegen
een groot paard kiekeboe te doen —,
een petroleumvat, een paar stilstaande fietsen (twéémaal stilstaand
genoemd, om het eigenaardige van
dit niet-bewegende ding aan te geven), en nog eenige kleinere voor
als wateremmers, bezems,-werpjs,
pakkisten, botertonnetjes en derge
-lijken."
Is dit nu onmacht of onverschoonbare nonchalance? Heeft Mil van
Hoorn inderdaad geen kans gezien:
„het eigenaardige van dit niet-bewegende ding" op meer treffende
,

wijze „aan te geven "? En wat te zeggen van zinnetjes als deze:
(Blz. ii). „Stoomfiets pèt-pèt om
ruimte, tram verschijnt belrinkelend
om den hoek, bewegenlooze voorwerpen blijven ter plaatse, bewegende voortbewegen zich ongestoord;
maar: hij en ik steigeren hoog op
in een draaitol-angst-keer."
(Bl. 4r). „Vriend Verniet zag ik
echter niet meer achter de kazerne,
en ongestoord kon ik nu het hek
uitwandelen, om den troep tegemoet
te gaan, dien ik onderstelde, dat
wel spoedig naar huis moest komen:
het liep tegen etenstijd ".
Nu erken ik mijn voorbeelden te
kiezen uit de slechtste schetsjes, de
voorste in den bundel, die mij aanvankelijk wat tegen den schrijver
innamen, ook wegens zijn ietwat vermoeiende geestigheid. Verderop beviel hij mij veel beter, begon ik
zelfs voor hem te voelen als voor
een goedhartig-trouw kameraad, en
die bescheiden is en distinctie heeft
en .... waarlijk aardig weet te vertellen. Kwamen er dan maar niet
telkens van die uitdrukkingen waar
men een ongeletterde ouwe-juffrouw
mee plagen zou, als: „Boeren -stukrijdertje kijkt heel ongelooflijk". En
kwamen er maar niet van die stukken
zoogenaamde natuur-beschrijving,
waarbij men in zich-zelf zit te pruttelen tegen zooveel onbeholpenheid.
't Zijn allemaal militaire schetsjes,
typeerend wel, en dan veel over
paarden, aardig, heel aardig. 'k Hoop
van harte dat de heer van Hoorn
een beetje beter leert schrijven, dan
zal ik met veel plezier een volgend
boek van hem aankondigen.
B. Stichter, Leven en Bedrijf
van Barendje Licht. Amsterdam,

van Holkema en Warend o r f, 1904.
In een zelf-gesteld prospectus zegt
de schrijver dat „dit boek, ondanks
zijn humoristischen aard, een ernstig
werk met een ethischen ondergrond
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wil zijn. Het richt zich tegen de
Nederlandsche wet op de Naamlooze
Vennootschappen, welke dringend
aanvulling en verandering behoeft
en tegen de toenemende speculatie
ons land ". Een zeer te-zuchtin
waardeeren inlichting -- men wilde
wel vaak zoo gewaarschuwd worden 1 — Al wie óók niet voor spe
er toch geen duiten-culernis(of
voor heeft) en 't ééns is dat die
bewuste wet moet verbeterd worden,
weet nu dadelijk dat hij 't boekje
niet hoeft te lezen. Maar wat vond
ik daar op bl. 2 van gezegd prospectus? „Nog een andere strekking
heeft dit boek, dat achter den lach
van den humorist de traan van den
ernstigen zede-kastijder verbergt.
Het is en philippica tegen 't materialisme." Ei, dacht ik, een stichter,
een humorist, een ernstige zede-kastijder, en dan iemand die zeker is
van zijn zaak (immers nu geen bescheiden „wil zijn" meer, neen, een
fier: „het is"!) Ik woog het boekje
in m'n hand, het leek mij niet zwaar,
't had een aangenamen, grooten druk,
ik nam het mee in den trein ... .
Maar van dien humorist bemerkte
ik niet veel, voelde mij heelemaal
niet gekastijd, wel nog al draaglijk
beziggehouden.
Barendje Licht bleek een jeugdige
grappenmaker, wiens hoogste illusie
is zich te mogen neerzetten achter
een speciaal raam van zekere Amsterdamsche burgerheeren- societeit,
en die nu, om daar te geraken, op
uiterst onwaarschijnlijke wijze een
zwendelmaatschappij tracht op te
richten en staande te houden. Hij
slaagt inderdaad, en blijft twee laar
op de been, duizenden stroomen hem
toe, dan eerst, plotseling ontmaskerd,
springt hij 't raam uit, z66, dat er
„de dood op volgt ". Kluchtig wel,
maar toch een beetje luguber.
De heer Stichter, zou ik zeggen,
is niet geheel van geestigheid verstoken, en wanneer hij, zooals ik
vermoed, journalist is, dan zal hij
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daarvan wel plezier beleven. Maar
dat prospectus, waarvan ik sprak,
is nu juist niet zijn geestigst product;
het schijnt wel door Barendje Licht
geschreven in plaats van door B.
Stichter.

Groenloopen, een ernstig woord
aan ouders en voogden van aanstaande
studenten, door een Hoogleeraar.
Amsterdam, Boekhandel voorheen
Hl veker en Wormser.
Mijn indruk is, dat de Hoogleeraar
gelijk heeft doch in zijn ijver en
gerechtvaardigden toorn wat ver gaat.
Op bl. 17 spreekt hij de ouders aldus
toe: „Zoo gij uwen jongen eens
dwongt zijn blonde lokken of krullenbol, waarop hij trotsch gaat, te uwen
genoege te laten scheren als een
gevangenisboef; indien gij hem bevaalt rond te loopen in een oud,
versleten pak waaraan hij ontgroeid
is, welk protest zoudt gij van hem
hooren! Gij trouwens zult zoo iets
nimmer eischen; gij zult zijn gevoel
van schaamte voor de buitenwereld,
den grooten grondslag van eergevoel,
liever angstvallig aankweeken en eer
dan het door zulke bevelen-biedgn
afbreken; gij hebt hem immers zorgvuldig geleerd zich te schamen om
met onverzorgd uiterlijk en beneden
zijn stand gekleed, te verschijnen
in het publiek. Het opvoedingsstelsel der studeiatencorpsen is echter
een ander"... I-loud mij ten goede,
professor, maar als u wilt, dat de
senaat bij aankomst der groenen
aan 't station zal zijn met een kam
om de door de reis wellicht eenigszins uit de krul geraakte kuiven
der aanvallige knapen wat op te
werken, dat de praeses verder moederlijk zorgen zal voor hun witte
wasch en hen vermanen „met hun
Zondagsch jasje aan, nooit ergens
tegen aan te staan ", dat het eerste
jaar zich eenparig beijveren zal bij
de jongere broertjes gevoel van
schaamte voor de buitenwereld
„angstvallig" aan te kweeken .. .
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ja, dan vrees ik dat zelfs geheele
afschaffing van den groentijd u niet
zal voldoen. En toch. Afschaffen?
Kan dat eigenlijk wel zoo bij decreet?
Ik mag lijden, dat het u lukt, want
dan komt er later wellicht een kansje
voor de jongste bedienden op kan
beginnende handelsreizi--toren,d
gers, de piccolo's, kajuits- en krullenjongens, ja wat is er al niet groen
in de wereld en wat wordt er al niet
gedonderd! Niet overal zoo handtastelijk en ruw, zult u zeggen. Zeer
waar, maar vond ik niet op bl. 41
van uw boekje dat „heel wat groenen zulk moreel gedonder zuurder
vinden dan het andere "?
Doch, gekheid aan kant, het wordt

waarlijk tijd dat men aan onze academies van de mos tot de mores
leert komen. 't Schijnt dan bar te zijn
wat ze durven, die zoontjes van rijke
pa's. Ouders en voogden kunnen
inderdaad uw ernstig woord niet
ernstig genoeg overwegen. Intusschen, laat ik u één troostwoord toespreken: als die heeren ontgroeners
een paar jaar ouder zijn, afgestudeerd
of gesjeesd, begint er ook voor hen
een tweede groentijd, in de groote
maatschappij, in 't „feindliche Leben ". En die groentijd is soms ook
lang niet prettig en duurt zooveel
langer dan de eerste. Zoo komt
boontje dan om zijn loontje.

'N MOEDER
DOOR

FRANS NETSCHER.

I.
'Willem klopte met den voet van zijn glas op het tonnetje.
— Bitte? vroeg de waard, die een Duitsch krantje achter de
toonbank stond te lezen.
— Noch eins! bestelde hij met een wenk van zijn hoofd.
Het krantje werd neergelegd en de dikke kastelein kwam zelf
het glas aannemen, het overgevend aan een bierknecht met een
lang blauw voorschot, dat met bandjes om zijn schouders was
vast gemaakt. En deze verdween er een keldertrap mee af.
Toen gaf Willem zijn gedachtelooze attentie weer aan de twee
kaartspelers.
Deze hadden hun glazen al eenigen tijd leeg, maar vergaten
nieuwe te bestellen. Ze gingen in hun spel op. Als verwoede
skaters sloegen ze met hun knokels op de tafel, boden met schorre
passiestemmen tegen elkaar op, zwegen in lange stilten, plotseling
doorkeft met snauwende tegenspraken. Dan schuffelden de kaarten
weer, krasten de nagels over het hout bij 't opschrapen.
Met een stille tevredenheid op zijn goedig gezicht zat Willem
dit aan te zien.
En zoo elken avond.
— Coupeeren! klonk 't ineens weer met een snauw als een bevel.
Met een klets sloeg Horstval het pakje kaarten voor Dankelman
neer, die het hoofd even had omgewend om zijn uitgegaan eindje
sigaar weer aan te steken.
De dunne rook hinderde hem in zijn oogen; en de oogleden
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bijna sluitend, het hoofd achterover, om zoo min mogelijk last te
hebben, den lucifer voor zijn sigaareindje, pakte hij bijna op den
tast wat kaarten van het stapeltje en sloeg ze met een klets naast
de andere op het tafelblad.
— As-je-blieft! kauwde hij er, als met een vollen mond, achter
zijn sigaar uit.
Horstval ging weer geven, en Dankelman smeet den lucifer weg,
de kaarten opgrissend en ze in een waaiertje v6ór zich in zijn
hand openspreidend.
Willem zei niets. Hij bleef maar lekker soezend achter zijn
tonnetje naar ze zitten kijken. Hij was zóó tevreden.
En zoo élken avond.
Dat was een gewoonte geworden. Alleen Zondags kwam hij
niet. Maar overigens kon men hem hier iederen avond tusschen
acht en negen uur aantreffen. Toen de kastelein van de Hubertusstraat naar dezen bierkelder verhuisd was, waren een groot deel
der stamgasten meegegaan. Ze konden niet meer buiten zijn bier;
in andere koffiehuizen smaakte 't hun niet.
De kelderknecht was uit het trapgat opgedoken met het gevulde
glas in de hand; 't had wel wat lang geduurd, maar daar waren
de klanten aan gewend en het bier was dan ook prachtig getapt;
het schuim stond dik en melkwit op den kop en leek wel geklopte
room, men kon er putjes in blazen: — dàt was de trots van
Herrn Fünckler; niemand in heel Rotterdam kon het bier zoo goed
behandelen als hij.
Hij plompstapte weer op het keldergat af, nam het glas van
den kelderknecht aan en zette 't voor Willem op zijn tonnetje.
— Prosit!
Willem hief het op tegen het licht, veegde den aanslag der
kou voor en achter af, kajoleerde met zijn blik het heerlijk doorschijnend amber van het bier. En zijn lippen toetend vooruitzettend,
slurpte hij het koude vocht met dichte oogen op.
— Schmekt's? vroeg Herr Fünckler achter de toonbank.
Willem likte het schuim van zijn snorranden.
— Best! bromde hij tevreden.
Sjonges, toch lekker, hoor, duuvels lekker .... Zijn hoeveelste
was dat ook weer? Ah ja, pas zijn tweede.
't Was onder het klubje bierdrinkers, een man of tien-vijftien,
waartoe Willem ook behoorde, een heele sensatie geweest, toen
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op een goeden dag een der leden met de tijding was gekomen,
dat hij een nieuwe gelegenheid had ontdekt, waar uitmuntend bier
werd verkocht. Dat bierhuis behoorde aan een mof en was in een
onmogelijk straatje achter de Hoogstraat gelegen. En hij deed er
allerlei verhalen van: 't was écht Pilsner, de kelder werd dag en
nacht op temperatuur gehouden, er hing een thermometer en de
waard ging voor elk glas zelf naar den kelder: — geen pomp en
koolzuur en al die rommel, die het bier maar bederft. 's Avonds
gaven de trouwe bezoekers van de klub elkander rendez-vous
in deze gelegenheid in het achteraf-straatje, waar een oude
kanapee, een paar tonnetjes en eenige donkere tafeltjes iets „ge
aan het lokaaltje schonken. En 't was hen zoo best bevallen,-mtihlcs"
dat zij er sinds dien avond iederen dag waren teruggekomen.
— „Vijftig .... Zestig .... Honderd !" bood Dankelman op.
Toen viel de stilte weer; de knokels der spelenden bonsden op
het tafelblad bij 't neerwerpen der kaarten; de krant, die de waard
stond te lezen, kraakte ritselend; de gasvlam boven het hoofd van
Willem snorde. En van béaat genoegen in deze lekkere stilte
schurkte hij nog eens gemakkelijk in zijn stoel heen en weer.
Er was in het oude zaakje een intimiteit tusschen de leden van
het klubje en den Duitschen „ Wirth " ontstaan. 't Waren meestal
heeren van een veertig of er even over; haast allen hadden eigen
zaken of kantoren; ook was er een dokter onder, ongehuwd,
zooals alle anderen. En op oogenblikken, dat ze eens alleen waren
of op iemand zaten te wachten, hadden ze een praatje met Herrn
Funckler aangeknoopt, hem bij zich aan 't tafeltje of 't tonnetje
doen aanzitten. Zoo kenden in den loop der jaren alle leden de
geschiedenis en de levensomstandigheden van den waard, en deze
was op zijn beurt op de hoogte der positie en de levenswijze van
alle leden van zijn klubje stamgasten.
Door hen waren meer klanten gelokt, en na een paar jaar was
de zaak van den Duitscher zoo goed gegaan, dat zijn lokaliteitje
te klein was geworden. Hij had dus om verhuizen moeten gaan
denken. En natuurlijk waren de leden der klub in deze aangelegen
gekend. Eenigen hadden zelfs naar een andere plaats helpen-heid
uitkijken, want hij moest zooveel mogelijk in het centrum der stad
blijven, waar de meesten op kamers woonden.
Horstval was de man geweest, aan wien de eer toekwam de
nieuwe lokaliteit gevonden te hebben. Hij werd dan ook de stam-
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vader der klub genoemd. En sinds dien was de zaak van Funckler
gevestigd in een der nauwe, minder aanzienlijke straatjes aan den
voet der Laurentiuskerk. Maar wat kon dit de leden der klub schelen ?
Als ongetrouwde heeren gaven ze er niet om, of men hen dit
straatje zag ingaan. 't Lag makkelijk voor hen in de buurt en het
bier bleef goed.
De nieuw lokaliteit was in een oud pakhuis gevestigd, met
gekalkte muren en een besteenden vloer. 't Was er hol. Maar de
stamgasten waren aan deze omgeving gewoon, zagen er de naaktheid niet meer van. Bovendien was de inventaris van het oude
zaakje mee oververhuisd: de ouderwetsche kanapee, de tafeltjes en
tonnetjes. De leden voelden er zich dan ook thuis.
Overdag kwamen ze er echter nooit; maar 's avonds liep 't vol.
Dankelman, die prokuratiehouder was op het graankantoor van
Gunther en Co., kwam meestal 't eerst, want zij sloten om zes
uur, op Engelsche manier. Horstval, koffiemakelaar, volgde hem
met een korte tusschenpoos. En dan verschenen sukcessievelijk
Van der Horst, chef de bureau op de Amerikaansche lijn, die ze
een tijd gemist hadden, toen hij voor eenige maanden naar NewYork was overgeplaatst; Dilleman, kompagnon in een groote kistenfabriek op Feijenoord; Wiegant met zijn fox-terrier, eigenaar van
eenige Rijnsleepbooten; Kaspers, die altijd lekkere sigaren opduikelde in onbekende winkeltjes; Dr. Arends, die 's avonds wel
eens werd opgehouden, maar tóch nog kwam, al was 't nóg
zoo laat.
Behalve deze geregelde klanten waren er nog een vijftiental,
die af en toe eens kwamen, wel eens één of twee avonden oversloegen, maar toch tot de stamklub gerekend werden.
— Verdikkie! vloekte Dankelman, die verloren had en betaalde.
's,
En zijn glas leeg ziende, riep hij in schijnbare boosheid: „Zeg
Fünckler, vergeet je me? Is er niks meer?
— Ach so! Nein! Nein! haastte zich de waard.
En in een goede luim, zich gezellig de vlakke handen vlug
tegen elkander wrijvend, terwijl Horstval de kaarten schudde,
wendde hij het hoofd ter zijde naar Willem.
— Zeg 's ouwe heer, zeg jij niks? Laat je stem 's hooren.
— Dan lei ik jullie maar af, akelige dobbelaars.
— Dobbelaars! schokschouderde Dankelman.
— Nou, dan niet! Vroolijke lui zijn jullie!
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— Doe dan mee.
— Zou je danken.
En Willem klokte weer eenige slokken bier naar binnen, trok
eens lekker aan zijn sigaar, en zich opnieuw latende terugzakken
in zijn stoel poefte hij eenige rookwolkjes de lucht in, het hoofd
achterover.
Neen, daar deed hij nooit aan mee. Dat lamme kaartspelen,
daar had hij 't land aan. Het interesseerde hem niets. Hij was te
loom , te apathisch om zich daarvoor in te spannen. Hij kwam hier
bij zijn biertje, om eens lekker niets te doen, en dan zou hij nog
van die stomme kaarten in zijn handen nemen .... Hij dacht er
niet aan. Zijn sigaartje en zijn potje Pilsner waren voor hem voldoende. En 't liefst zat hij dan wat te kletsen, geen kwaadspreken
of afgeven op anderen, neen, daar deed hij ook niet aan,
daarvoor was hij veel te goedhartig, te leuk, en daarvoor mochten
ze hem allemaal. Nooit zou men hem op een ander hooren afgeven,
en als er van een afwezige eens iets gezegd werd, dan zou hij altijd
diens partij opnemen, vergoelijkend, exkuses vindend, eindigend
met: „Nou ja, wat gaat 't ons ook eigenlijk aan, hé? .... Laat
ieder nou doen wat-ie wil. Je kan altijd wel aanmerkingen maken."
Van dat gezanik wilde hij in zijn laissez-faire goedhartigheid niets
weten. Kom allot .... Maar eens recht gezellig een potje kletsen,
daar hield hij van, dat mocht hij wel. Embonpoint- buikig tegen
het tonnetje, de handen in de broekzakken, de sigaar in een
papieren pijpje dwars in den mond, het schuimend potje bier
vóór zich, met een prettigen glans van gezelligheid in de trouwhartige blauwheid zijner hondenoogen, hield hij er van een boom
op te zetten. Maar nooit domineerde hij het gesprek; dat lag
niet in zijn lijdzame natuur; daarvoor was hij niet agressief genoeg. Liefst zat hij maar naar de anderen te luisteren, er af
en toe eens een woord tusschen gooiend. Stil, rustig in zich
zelven, tevreden, zonder gedachten savoereerde hij dan de stemming in zich, het prettige oogenblik van den voor- avond, het
gegons der stemmen, het lachen, het béate van de zoete leegte,
waarin geen enkele gedachte hem kwam storen en waarin geen
enkele kracht verbruikt werd. En zóó ging hij dan in die
savoereerende goedhartigheid op, wanneer alleen zijn oogen meeleefden, dat de kennissen hem meenden te moeten opwekken met
een: „Héé, Verkuijlen, wor's wakker 1" En dan maakte hij met
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zijn hand een wuivend gebaar van afwijzing, dat zeggen wilde:
Laat mij maar met rust. 't Is goed, hoor!
In deze stemming van béaat genot, van zalig nietsdoen, van
soezende leegheid, waarin hij nu ook weer verzonken was, zonder
te luisteren de stemmen der spelers hoorend, zonder te zien naar
Funkier kijkend die zijn Duitsch krantje had omgevouwen en aan
een nieuw blad begonnen was, werd hij gestoord door de stem
van Dankelman, die hem maar niet met rust kon laten.

— Héé, Verkuijlen?
Willem schrok op en vroeg met dikke, afwezige stem:
— ja, wat is er?
Dankelman had zijn horloge uitgehaald en liet hem de wijzer
zien, spottend lachend.
-plat
— Nu ja, wat zou dat? vroeg Verkuijlen.
— Is 't je tijd nog niet? plaagde Dankelman.
Willem lachte goedig met zijn blauwe oogen. En wel wetend,
wat Dankelman bedoelde en waar hij hem mee plagen wilde, zette
hij de aardigheid zelf voort.
— Laat me's kijken? Hou je horloge 's wat dichter bij .... Ja,
zoo.... Tien minuten voor negenen ?.. • .. Nee, dan heb ik nog
tien minuten.
— Nou, dan zou ik 'r nog maar eentje nemen, plaagde de
ander verder.
— Daar zeg je zoo iets! .... Ft nckler! .... Herr Wirth....
Noch ems!
De anderen speelden weer voort.
Willem's dagverdeeling was zoo geregeld als een klok en ieder
wist, dat hij altijd om negen uur heen ging — nu ja, 't mocht er wel
eens vijf of tien minuten over worden , maar meer ook niet — om
nog een grogje bij Marie te gaan drinken. Niets kon hem daar
van afhouden. Men plaagde hem er wel eens mee — zooals nu ook
weer — maar daar trok hij zich niets van aan, en nooit was hij
er boos over geworden.
— Best hoor! Praten jullie maar. Ik ga mijn gang! was zijn
halflachend antwoord op al die plagerijen.
Iedereen kende die verhouding van hem tot zijn Marietje al
sinds jaren; en waarom zou hij er zich ook voor schamen, hè?
Wat stak daar in? Een lief, goed kind, een beste meid, die hem
trouw was.... Wie had daar nu eigenlijk iets mee te maken?.
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Dat was zijn zaak, en hij hinderde er immers niemand mee ... .
Alleen als vreemden, bijloopers van hun klub, die zoo af en
toe kwamen, er zich mee bemoeiden en zich over die zaak een
vrijheid in het gesprek veroorloofden, denkend dat dit zoo'n gewone scharrelderij was en Marie beoordeelden zooals men over
een gewone meid sprak, een schuine ui of een vuile mop over
haar ten beste gevend, alleen dán verliet hem zijn sjoviale
goedigheid en maakte zich een korzeligheid van hem meester. Maar
't lag niet in zijn aard om daar dan ruzie over te krijgen; nooit
stoof hij op; hij bepaalde er zich toe eens heen en weer te draaien
op zijn stoel, in 't eerst te zwijgen, om dan ineens een vraag over
een onverschillig onderwerp aan een der aanzittenden te doen, als
had hij niet eens gehoord waar die ander 't over had. Slechts
eenmaal was hij werkelijk uitgevaren, en toen was hij wit van
drift geworden en hij had aan een der stamgasten, die zich een
ongepaste aardigheid op het verleden van Marie veroorloofd had,
met een snauw toegevoegd: „Zeg's, bemoei jij je met je eigen
zaken, h@! Er wordt jou niks gevraagd, is 't wel.... Nu, laat
't dan voor eens en altijd uit wezen ! "
Men had opgekeken, verwonderd over Willem's uitval, niet gewoon dat hij zooveel woorden over dit onderwerp gebruikte, ver
-basdhemzo
bleek van drift te zien.
En Willem had zich spoedig weer hersteld. Hij mocht zich niet
opwinden of driftig maken. De dokter had 't hem verboden. Toen
hij eenige jaren geleden eens een duizeling en een paar weken
erge hoofdpijn had gehad, was hij voor 't eerst van zijn leven,
op aandringen van zijn moeder en van Marie, naar een dokter
gegaan. En deze had hem onderzocht en verklaard, dat hij een
lichte hartaandoening had: wel niet gevaarlijk, maar hij moest
zich toch in acht nemen. Fysieke inspanning moest hij vermijden
evenals heftige aandoeningen van gepassioneerden aard. Zich kalm
houden en volstrekt niet opwinden, dat was de boodschap, die
hij uit de kamer van den dokter had meegekregen.
Zijn goedige, apathische natuur maakte hem 't opvolgen van dit
voorschrift zeer gemakkelijk. Daar hij van nature zich toch al
niet gauw opwond of in vuur geraakte en een rustig overleggend
karakter bezat, volgde hij het bevel van den geneesheer zonder
eenige zelfinspanning op. Hij leefde geregeld, zonder excessen. En
dikwijls overlegde hij bij zich zelf, of hij 't een of ander wel doen
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zou, met de overweging dat 't misschien niet goed voor zijn hart
zou wezen. Dan kon hij 't nalaten, zonder dat 't hem moeite
kostte. Zijn vrienden kenden hem zoo jaren als de sjoviale goedhartige kerel, die nooit met iemand kwestie had, een beetje voorzichtig voor zijn gezondheid, wiens leven zoo regelmatig als een
ouderwetsch klokwerk liep en dien men nooit behoefde te vragen
als er een extraatje was: een Rijnwijnfuif of een diner bij Riche

in den Haag.
Wanneer men hem nog wel eens plaagde met zijn vaste gewoontetjes, dan liet men zijn verhouding tot Marie gewoonlijk
buiten spel. En dat niet, omdat men wist dat hij er in gezelschap
niet graag over sprak of over hoorde spreken, maar ook uit een
stilzwijgende kieschheid, wetende dat hun verhouding van dien
aard was, dat ze zich niet voor koffiehuis-aardigheden leende.
Alleen een enkele der meer intieme vrienden veroorloofde zich,
zooals Dankelman daareven, een zijdelingsche toespeling van vriendelijke plagerij.
Toen de Laurentius -kerk uit de rammeling van haar karillonnootjes eindelijk negen doffe bomslagen voortbracht, die ze neerbonsde
over de stad onder haar, haalde Verkuijlen zijn horloge te voorschijn om te zien of 't goed liep. Hij verzette er iets aan, stak
't weer weg, en dronk toen met eenige langzame teugen het
restantje uit zijn glas leeg.
Funekler, die nu wist dat hij zou weggaan, kwam al naar zijn
tonnetje om af te rekenen.
— Vier, hè?
— Vier, ja.
Hij betaalde, zocht naar zijn stok, dien hij ergens op zij had
gezet, kwam langzaam overeind en groette.
— Bonsoir 1
— Bonsoir !
— 'n Abend! bromde de Wirth na.
II.
Hij liep den korsten weg naar de Daendelsstraat, waar Marie
woonde. Eenige kleine straten en stegen aan den voet der kerk
sneden een stuk van den weg af, en die nam hij ook nu weer,
zooals iederen avond. En zoo stond hij na een paar minuten op
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den Dwarssingel, waar 't al wat stiller was van uitstervend stadsleven. De trams waren minder vol; de witte ijswagentjes met
hun koperen deksels, die op den hoek van de Aalbrechtstraat geposteerd stonden, waren op één na vertrokken; in eenige winkels
was men bezig het licht uit te draaien..
Verkuijlen kende dezen weg op zijn duimpje; hij passeerde hier
al bijna zes jaar, avond aan avond. Hij ontmoette veelal menschen,
die hem gemeenzaam van uiterlijk waren geworden, omdat hij
ze geregeld tegen kwam. Ook wist hij de gewoontes van de
lui uit eenige winkeltjes: hoe laat ze sloten, wie er als klanten
dikwijls over de toonbank heen stonden te praten, welke gasvlammen aangestoken werden en welke men uit zuinigheid uit liet.
Het intrigeerde hem wat voor nering er nu geopend zou zijn in
dat winkeltje op den hoek van de Jacobastraat; niemand scheen
't daar in te kunnen uithouden; 't leek wel of er een ongeluk op
dat huis rustte, want de een na den ander ging er mis in, zoodat
't telkens leeg stond, met wat krijt op de ramen en een huurpapier
tegen de ruiten. Nu ook was 't weer een tijd onbewoond geweest,
maar nu hij op een afstand weer licht in het winkelraam zag,
benieuwde 't hem wie er ingetrokken zou zijn. Dichtbij gekomen,
bemerkte hij dat er een vruchtenzaakje in gevestigd was. En hij
bleef even staan kijken: blondgele meloenen, perziken met roode
vlekwangetjes in kistjes, donker blauwe druiven met wittige dauwvlekken op hun rondingen, bossen rabarberstelen uitloopend in
roode uiteinden als afgebroken bloedvingers en twee pyramides
van bronzige peren aan de zijkanten, waren achter de ruit uitgestald. Twee glasvlammen wierpen een geel-ros schijnsel over al
die vruchten, en 't zag er frisch, gezellig en netjes uit. Maar hij
zag niemand achter de toonbank. Zeker ook al niet veel te doen 1
dacht hij. Of misschien al wat laat! Weet je wat? ik kon voor
Marie wel 's wat druiven meenemen.
Hij ging binnen. Een dikke, frissche vrouw kwam uit de achter
Ze had een vriendelijk praatje over het weer, boog zich-kamer.
over manden en kistjes, om uit de étalage een paar groote
trossen te nemen, die ze in een stuk papier op de helder glimmende weegschaal voor hem afwoog. Eenige oogenblikken later
stond hij weer op de stiller wordende straat, met het witte,
krakende papier in zijn hand.
Hij had wel eens meer van die kleine attenties voor Marie. Na
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al jaren met haar geweest te zijn, dacht hij er nog telkens om
haar van die genoegentjes te doen: nu eens bracht hij wat bloemen
mee, dan weer vruchten zooals nu, of een klein cadeautje: een
nieuw snufje dat hij ergens in de stad voor een winkelraam had
zien liggen, of een kaartje voor den schouwburg als er een nieuw
stuk ging. En dat deed hij niet uit een jong-doende verliefdheid,
want daar waren zijn gevoelens, zijn verhouding te bedaard voor,
te eenvoudig, te veel van een man die een eenmaal geakcepteerde
liaison heeft. Maar hij deed 't uit goedhartigheid, uit natuurlijke
geaardheid om een ander graag een pleiziertje te doen. En daar
hij wist, dat Marie veel van bloemen, vruchten en nieuwe snufjes
hield en dol op de komedie was, sprak 't bij hem bijna vanzelf,
dat hij daar om dacht en er haar mee plezierde.
Want hun verhouding was er een van rustige liefde, van kalm
maar veel van elkander houden. Er was geen exubérantie in hun
omgang, geen uitstorting in gepassioneerde buien van op en
neer gaande stemmingen, maar hun gevoel was van een zachte,
kon stante warmte, van een stille blijdschap die hun geheele leven
doorstraalde en die hun tevreden, rustig en intiem deed omgaan.
Ja, vroeger, vroeger was dat wel anders geweest. Na hun eerste
kennismaking hadden ze avonden van heftigen hartstocht doorgemaakt, zoodat ze den volgenden dag dommelig en abstrakt
waren geweest. En toen waren er ook wel eens scènes van booze
woorden, van tranen, van nijdige zwijgingen voorgevallen. Maar
beiden waren in dien tijd ook zooveel jonger, bijna twaalf jaar,
want zoo lang kenden ze elkaar al.
Marie was toen tweede coupeuse in Maison Duroux, het groote
damesmodemagazijn op de Blaak, waar ook een Fransche en Belgische coupeuse waren. Voor de zaak moest ze altijd chic gekleed
gaan, en haar hoofd met blond geonduleerd haar, boven haar
toiletjes, die boven haar stand waren, hadden de aandacht van
heel wat jongelui getrokken. Ze was als een chic kind met een
lief gezicht door de uitgaande heeren dikwijls begeerd en was ook
herhaaldelijk nageloopen. Maar niemand was 't nog gelukt met
haar uit te gaan. Men kende haar geen liaison.
Willem had kennis met haar gemaakt op het balkon van den
tram. Om een gezochte aanleiding had hij een praatje aangeknoopt,
was toen, onder veel tegenstribbelen van haar kant, met haar opgeloopen. En later had hij haar nog eens ontmoet, ook heel toevallig.
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Zoo waren ze aan elkaar gekomen.
Willem, die meende in haar een scharreltje van het gewone
soort te zullen vinden, alleen wat moeilijker voor de intiemiteit
dan een ander — want al kende men haar geen liaison, 't stond
toch bij hem vast dat zij uitging, maar in het geheim — kwam
bedrogen uit. In plaats van een geraffineerd winkeljuffie, dat stiekem
met de heeren naar onbekende adressen meeging, trof hij in haar
een lief, zacht meisje, een eenvoudig kind, dat vroeger eens te
goed van vertrouwen was geweest en er toen ingeloopen was.
Een paar jaar geleden had zij kennis gemaakt met een jong
officier van de marine, een charmante jongen, die haar heelemaal
had ingepakt. En toen was 't er van gekomen, met tranen en een
beetje berouw. Maar toch waren ze doorgegaan. De officier had
alle gevolgen voor zijn rekening genomen als er iets van komen
mocht. Maar er was niets van gekomen. En toen de tijd was aangebroken, dat de marine- officier voor drie jaar naar Indië moest,
had hij haar onder allerlei mooie beloften achter gelaten; alleen
had hij nog ééns 'n brief geschreven. En daarna was 't uit geweest.
Marie was in dien tijd gelukkig op den winkel gebleven en had
dus nog haar brood na zijn vertrek. Maar ze had zich verder voor
de mannen gewacht. Totdat ze na die paar jaar Willem had
leeren kennen. En ze was werkelijk van hem gaan houden, en ze
had gevoeld dat 't heusch liefde was wat er in haar omging.
Zijn goedhartigheid, zijn eerlijke oogen, zijn zachtheid in den
omgang met haar, zijn innemendheid die vele vrouwen al ingepakt
had, hadden haar ook in hem doen vertrouwen. En na eenigen
tijd had ze zich dan ook aan hem gegeven, uit een ware behoefte
om voor hém te zijn.
Sinds dien tijd waren zij met elkander gebleven. Willem, die
toen al als commissionair in granen een mooie zaak had en goed
in zijn geld zat, had er gauw over gesproken haar van den winkel
af te nemen, want hij was in den beginne wel wat jaloersch geweest, daar hij wist dat ze veel nageloopen werd. Maar zij had niet
gewild; nu had zij een fatsoenlijke positie en ze konden toch zooveel uitgaan als ze wilden; ging zij van den winkel af, dan werd
ze een onderhouden vrouw en daarom had ze tegengestribbeld.
Twee jaar later, toen hun verhouding een van rustige, zekere
liefde was geworden en ze begrepen dat ze elkander voor altijd
hadden, terwijl, ofschoon ze zich niet opzettelijk veel in het publiek
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afficheerden, alle kennissen in de stad hun liaison toch kenden,
was 't bijna vanzelf sprekend geworden, dat ze op zich zelve zou
gaan wonen. Hij had een bovenhuisje voor haar gehuurd, haar
in de meubeltjes gezet, en toen waren voor hun beiden gelukkige
jaren aangebroken, waarin ze énorm aan elkander waren gaan
hechten. Marie had allerlei goede huiselijke eigenschappen gaan
ontwikkelen en dreef haar huishoudentje op een gezelligen, netten
voet; ze hield niet veel van uitgaan, alleen naar de komedie. En
toen het nieuwtje van hun 's avonds gaan naar koffiehuizen er af
was, hadden ze als gewoonte aangenomen dat hij iederen avond
bij haar zou komen. 's Zomers gingen ze dan Zondags wel eens
met mooi weer te Scheveningen dineeren, en ééns in het jaar
maakten ze een uitstapje van een dag of tien naar het buitenland.
Maar dat was ook alles. Nu was ze een nog knappe vrouw van
in 't midden der dertig, wat gezetter dan vroeger, een nette damesverschijning met rustige, lieve oogen, met dat opene in den oogopslag van een vrouw, die leeft in een liefde voor haar gansche
leven en daar zeker van is, niet meer onrustig, zoekend of met
knippende oogleden kijkend in een toekomst van angst. En zeker
had Willem haar al getrouwd, ware 't niet voor zijn moeder, een
oude dame van tegen de zeventig, met welke hij nog steeds samenwoonde, die hij met mooi kinderlijke vereering lief had, en die
hij vreesde te pijnen als hij 't deed. Als ze later eens dood was....
maar nu wilde hij haar op haar ouden dag niet alleen laten met
Jans, de dienstmeid die nu al 26 jaar bij hun was.... En toen
hij daar zoo eens met Marie over gesproken had, had ze hem
over het haar gestreeld.
— Maar Wim, hoe kom je daar nu aan? Wat geeft dat nu:
getrouwd zijn? Wat kunnen ons de menschen schelen, héé! We
zijn nu al zoo lang zoo samen. En zou je denken, dat we er een
sikkepitje gelukkiger of anders om zouden zijn, als we getrouwd
waren?... Ik ben er al lang over heen.... En jij ? ... Kom,
dat weet ik ook wel beter; jij geeft ook niets om dat getrouwd
zijn.... Je zoudt 't dus alleen maar voor de menschen doen.
Hij had nog een beetje nagepraat, argumentjes zoekend waarom
toch
eigenlijk beter zou zijn: ze leefde nu in zoo'n scheeve
't
positie overal waar ze kwam; er waren toch altijd nog van die
menschen, die je er op aankeken en je van die stille geniepige
beleedigingen konden aandoen; en als je nu eenmaal in zoo'n
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maatschappij leefde.... Maar hij wist ondertusschen ook wel, dat
dit allemaal woorden waren, want werkelijk, hij had voor zich
maling aan dat trouwen. In zijn goedigheid en liefde van besten
kerel voelde hij zich echter een beetje moreel verplicht tegenover
Marietje hun verhouding in 't reine te brengen; die lieve meid
werd er toch maar op aangekeken. Maar 't was niets dan zieleridderlijkheid van hem geweest; au fond liet de zaak hem koud,
en was hij evenals Marie heel tevreden met den toestand zoo.
Daarom was hij er ook nooit meer over begonnen, nadat ze het
gesprek over dit overwerp met een scherts der onverschilligheid
geëindigd had.
— Weet-je wat, Wim? We zullen trouwen als we zestig zijn,
héé 1 Dat staat deftig op den ouden dag, als we grijs zijn. Is dat
afgesproken, ja?
En zoo was dit onderwerp nooit meer tusschen hen aangeroerd,
zelfs niet in de lange gesprekken, die ze bij hun avond- samenkomsten hadden. Dan ging 't meestal als ook dezen keer.
Bij Marie's huis gekomen, haalde hij den sleutel uit zijn zak
om ze te openen. Maar nauwelijks morrelde hij even in het sleutelgat, of boven klonk het vroolijk geblaf van Marie's fox-terrier,
Trip. Kwispelstaartend en telkens een tree naar beneden komend
en terugloopend, stond hij hem op te wachten.
— Zoo goejerd, ben je daar, hè! .... Koest nou, stil, nee....
Ja, ja, 't is goed, hoor! Ik geloof 't wel.
Hij streelde het dier op den kop, duwde het boven aan de
trap weg, opdat hij voorbij zou kunnen. Maar het ging mee.
De deur van de voorkamer stond open en voor een der open
ramen zat Marie in een lagen stoel, de krant in haar schoot.
— Dag mannie, verwelkomde ze.
Verkuijlen gaf haar een zoen op het voorhoofd en den mond.
— Niet lekker weer?
— Ja, wat moe.... wat hoofdpijn.
— Zoo.... ja, maar waarom ? ...
— Sst! .... Niet knorren .... Ik weet 't wel; je hebt
gelijk. Maar ik kan niet met m'n handen over elkaar zitten.
En 't was vandaag de uitgaansdag van Koosje .... En nu zijn
we vanmorgen vroeg begonnen; de achterkamer moest een
beurt hebben .... 't Is niks, hoor 1 Als ik 'n half-uurtje zit, is
't over.
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Staande naast haar, steunde hij met zijn hand op haar schouder,
streelde haar langs de wang.
— Kijk's wat ik voor je heb meegebracht. En hij toonde haar
het papieren pak.
— Wat is dat?
— Nou, raad eens.
— Hoe kan ik dat nou? Peren?.... it .... Taartjes?.... Nee!....
Een meloen?.... Ook niet!.... Nou, hoe kan ik 't dan weten ... .
Willem frummelde het papier van boven open, liet er haar
inkijken.
— Druiven! Ha, heerlijk!
Ze stak haar hand in den zak, brak een stuk van den tros af.
Ze bedacht zich.
— Dat is lief van je, mannie. Wacht, je krijgt er wat voor. Hier!
Ze trok hem naar beneden, naar zich toe, gaf hem een zoen.
— Lieverd!
— Weet-je nu, waar ik die gekocht heb?.... In een nieuw
winkeltje .... Weet je wel, op den hoek van de Jacoba-straat,
dat winkeltje dat telkens leeg staat? Nu daar is nu een groentenen vruchtenzaakje in gekomen .... Netjes; 't ziet er keurig uit.
— Och, die zullen 't daar ook wel niet uithouden.
— Denk je?
Zoo kalm huiselijk waren altijd hun gesprekken. Er was geen
opwinding van verliefdheden of passiebehoeften meer in hun samenzijn, maar alles was gedekt onder de zachte warmte van hun
vertrouwelijke genegenheid en mooi leven in elkanders gedachten,
als lieden die elkaar nu goed kennen, uitgepraat zijn over sommige
dingen en die stil laten gloeien achter zich, wel wetende dat ze
er zijn, terwijl zij blijven praten over andere zaken. En in een
hooger intellektueel verkeeren, zochten zij geen verhooging van
den aard hunner verhouding. Ze waren zoo tevreden, héél tevreden,
voortlevend in het béaat genieten van hun rustige liefde van
konstante warmte. De toon van een burgerlijk geluk en van ordentelijke lieden, die 't best met elkander vinden kunnen en genoeg
hebben aan elkaar, heerschte tusschen hen.
Marie ging voor het andere open raam zitten. Ze plukte druiven
van den tros, kneep ze uit tusschen de lippen, zoog ze uit en
wierp de schillen naar buiten.
— Lekker, hoor ! .... Geen Westlandsche.
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Willem had een versche sigaar opgestoken, blies de dunne
wolkjes het andere raam uit. Achter bleef de kamer donker; ze
hielden er van zoo te schemeren.
Langzaam, in lui genieten, bleven ze nu eenigen tijd zitten
babbelen, hun profielen tegen het door de straatlantaarns verlichte
buitene, terwijl hun woorden in het duister tot elkaar gingen.
— Vergeet je me, Marie? vroeg hij na een half-uurtje.
— 0 ja! schrok ze op.
't Was zijn vaste gewoonte, na zijn biertje bij Fünckler, één of
twee soda-whisky's bij Marie te drinken. Sloeg de kolk half-elf dan
leegde hij wat nog in zijn glas was en stond hij op.
Tegen negen uur, als hij komen zou, zette Marie eiken avond
op tafel een blaadje gereed met de flesch whisky en een paar
splits soda. En zelf maakte ze het glas voor hem klaar.
— Kijk's, mannie. Proef's of 't zoo goed is.
Willem slurpte een groote teug uit het glas, kauwde op het
vocht in zijn mond, slikte 't in, naproevend met zijn tong.
— Best, hoor!
Marie ging weer op haar plaats voor het raam zitten, begon
weer druiven te zuigen.
— Deze whisky is beter dan die je onderlaatst had, begon hij
na te praten. Als de flesch op is, moet je ze maar nabestellen.
Van wien heb je ze?
Nu rumineerden ze eenigen tijd in hun gesprek kleine huiselijke
omstandigheden: over de meid, den man van de gasfabriek die
den meter was wezen nazien, over lootjes voor blindenarbeid die
ze aan de deur gekocht had, over zijn wandelstok dien hij ergens
had laten staan en toch teruggekregen had, over de zieke vrouw
van een knecht der melkinrichting die hij een rijksdaalder had
laten sturen voor versterkend voedsel, over een jongentje van den
kastelein aan den overkant dat voor haar deur bijna door den
tram was overreden....
En de tijd ging rustig voort in de donkere kamer. Willem was
nog een weinig onderuit geschoven in zijn stoel om gemakkelijker
te zitten; Marie speelde met den hond, die op haar schoot was
gesprongen.
Toen ze zag, dat zijn glas leeg was, stond ze op om een
tweede te maken.
— Zeg Marie, klonk zijn stem ineens door de kalmte der dui-
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sternis, Horstval is van 't jaar naar het Thuringer Wald geweest.
Daar moet 't toch zoo mooi wezen. Weet-je wat we eens doen
moesten?.... Van 't jaar is van ons reisje toch niets gekomen ...
We moesten er 't volgend jaar eens heengaan, h@.
— Nou, graag.
— En weet-je wat ik dan doen zal? .... Ik zal bij Kramers eens
vragen of er in 't Hollandsch niet iets over geschreven is; dan kan
je dat eerst eens lezen, even als verleden jaar over Ostende. En
dan kan je me dat van den winter 's vertellen.... He, hoe
vind je dat?
— Heerlijk! .... 'n Goed idee!
— En dan nemen we 't er eens wat langer van.... 'n Week is
te weinig .... Drie weken bijvoorbeeld ... .
— Drie weken! plaagde ze met verwondering in haar stem.
Dat hou je nooit uit.
— Niet? Ik zou niet weten waarom niet.
— Jij drie weken zonder je soda-whisky!.... Neen, mannie,
dat gaat niet.... dan wor je ziek.
— Maar die kan je daar ook krijgen. En net zoo lekker als
hier. Zou je dan soms denken....
— Nee, in Moffrika drink je niets dan bier. De rest deugt
er niet, plaagde ze verder. Denk er dus wel over als je
gaat.... drie weken geen soda-whisky's meer ! .... Zou je 't uithouden?
Ze dacht nog met genoegen aan de winter- avonden toen hij
allerlei boeken en beschrijvingen over Ostende en de andere
Belgische badplaatsen had meegebracht, en zij, aan de tafel onder
het gas gezeten, de vuisten tegen de ooren gedrukt, genoten had
van de weelde en het genot, dat daar te zien en te krijgen was.
In haar verbeelding was ze op een Pier vol chique mannen en
vrouwen in dure toiletten geweest, en in een speelzaal met dikke
kolommen en veel verguldsel, waar groene tafels stonden, waaraan
mannen in rok met lange stokken geld naar zich toehaalden,
terwijl gedékolleteerde en zwaar geschminkte vrouwen er goudstukken op neerwierpen. De fotografiën uit die boekjes hadden de
geheele Ostendensche omgeving in drukke fantasiën voor haar oogen
gebracht in een vóórgenot van er te zullen zijn. Ze had de dames
op de Pier zien wandelen in de toiletten, die zij zich uit de modejournaals dacht. En de gewezen coupeuse was weer in haar wakker
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geworden. Ze was gaan denken hoe ze zich zelf zou moeten kleeden.
Lichte pakjes had ze niet, want ze kon ze in Rotterdam toch niet
dragen. Maar Willem was heel lief, goedig-roijaal voor haar geweest. Hij wilde ook zoo graag, dat ze er netjes uitzag. En daarom
had hij haar een aardig extraatje gegeven .... Toen was ze eenige
weken met haar modiste bezig geweest, volgens haar eigen smaak
en ervaring wenken gevend.
0, wat waren dat een heerlijke maanden geweest. Als haar
kleine huishoudentje aan kant was, had zij wat te doen gehad:
lezen, uit passen gaan, inkoopjes doen. Willem had ook 't een en
ander voor de reis noodig gehad, en zij had zich ook hiermee belast.
Alles was dan ook keurig in orde geweest en zij had er wat chic
uitgezien; heusch, ze had voor die vrouwen en dames in Ostende
niet behoeven onder te doen. Dikwijls had zij er zelfs de aandacht getrokken door haar mooie figuur, haar lief, frisch gezicht
en haar toiletten. En ze had 't wat prettig gevonden als er's
lieeren waren blijven stilstaan, om haar na te kijken, of als een
dame voorbijgaande het hoofd naar haar gekeerd had. Een jong
pleizier had ze er in gehad Willem te plagen, toen hij eens een
korzelige opmerking had gemaakt over 't fixeeren van twee heeren
in een restaurant.
— Vin je 't dan niet prettig, dat je vrouwtje er goed uitziet?
Of ben je jaloersch, ouwetje? .... Ah, zoo 1 .... Nou, dat zal je
dan eens leeren er wat meer notitie van te nemen hoe ik er uit
Je verwaarloost me! Ja, heusch!.... Die Belgische heeren-zie.
hebben meer smaak. Die weten een vrouw te apprecieeren ... .
En jij ? .... ik geloof dat je dikwijls niet eens weet wat ik aanheb .... Kijk, ze kijken weer.... Nu hebben ze 't over mijn
kanten kraag. Geloof je niet? .... En hoe vin jij 'm?
En telkens, bij het herdenken van die gelukkige maanden van
voorbereiding, genoot ze opnieuw, en meermalen had ze gehoopt,
dat zoo iets nog eens terug zou komen. En nu zou 't dan toch
gebeuren, en nog wel naar het Thuringer Wald. Ze wist wel niet
precies waar dat was, maar ze begreep toch, dat 't heel ver
zou wezen, veel verder dan Ostende .... Heerlijk, hè, goddelijk,
en ook veel prettiger dan die kleine uitstapjes, welke ze vroeger
naar Brussel maakten.... 'n Goejerd toch, die Wim!
Onder een plotselinge aandrang stond ze op, ging naar Willem,
sloeg haar arm om hem heen, zoende hem.
IV
26
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— Beste mannie, liefkoosde ze, je bent een goejerd, hoor,

min goejerd.
Hij lachte.
— Nou, nou, wat zet je me in 't zonnetje.
De klok sloeg.
— Half-elf! 't Is mijn tijd.
Hij dronk het restantje uit zijn glas, gaf Marie een zoen en
ging.
Toen hij weg was, nam zij weer plaats voor het raam, de
laatste druiven uitzuigend en de schillen naar buiten werpend,
terwijl ze lekker insoesde in het genot van de reis, die komen
moest.
III.
Willem liep met zijn vasten gelijken stap huiswaarts langs den
weg, dien hij ook al jaren kende, evenals den weg van Fünckler
naar Marie. Hij ging hem immers iederen avond. En in al die
jaren, dat hij met Marie was, had hij nog nooit gemankeerd, met
uitzondering als ze op reis waren geweest.
Want hij had zich voorgenomen, om zoo lang zijn bejaarde
moeder nog leefde en hij bij haar inwoonde, nooit buiten de deur
te slapen. Hij wist, dat de oude vrouw zich ongerust zou maken
als hij 's nachts niet thuis kwam. Hij was nu wel oud genoeg,
dat hij in geen zeven sloten tegelijk zou loopen, en dat wist zijn
moeder ook wel — maar dat was nu eenmaal zijn gewoonte
geworden. Zelfs toen hij nog niet met Marie was en hij ging
's avonds eens met vrienden uit, dan zou hij toch nooit den geheelen nacht zijn weggebleven; 't werd wel eens laat, ja, zelfs
heel laat, maar naar huis gaan, deed hij vast. Als jongen had zijn
moeder nooit kunnen slapen voordat ze hem thuis wist en hem
zijn schoenen buiten de deur had hooren zetten.
En dat was zoo gebleven, zelfs toen hij een manen zijn moeder
een grijze, oude dame was geworden.
Uit een soort piëteit voor zijn moeder was hij nu aan deze
gewoonte uit zijn jonge jaren trouw gebleven. Liever dan haar
zenuwachtig te laten wachten en in ongerustheid te laten zitten,
ontzegde hij zich het genoegen van bij Marie te blijven. De oplossing, die hij gevonden had, was nu, dat hij van tijd tot tijd
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zijn moeder niet op hem te wachten. Hij gaf dan voor, dat hij
voor zaken weg moest, en dan zei de oude vrouw niets.
Of zij hem geloofde? .... Hij wist 't niet. En of haar iets bekend
was van zijn liaison?.... 't Moest toch wel, na twaalf jaar; in al
dien tijd zou ze toch wel iets gemerkt hebben, dat kon haast wel
niet anders .... Maar ze had er nooit met een woord over gerept,
had niets laten blijken... . Opzettelijk? Wetende er niets aan
te kunnen doen en er daarom maar in berustende? .... Hij had 't
zich meermalen afgevraagd.... 't Niet goedkeurende maar er uit
kieschheid nooit over beginnende, om haar ouden dag niet te ver
een onaangename explikatie met haar zoon? c ... Bang,-galendor
dat als 't eens tot een openlijke bespreking tusschen hen kwam,
er mogelijk een verwijdering zou ontstaan, en Willem, in een keuze
tusschen haar en Marie, met Marie zou gaan samenwonen en haar
in haar laatste levensjaren alleen zou overlaten? ... .
Neen! Toen in de verwarring van allerlei zelfvragen ook deze
mogelijkheid in hem opkwam, had hij ze weer dadelijk van zich
afgeworpen. Daar kende hij zijn moeder te goed voor! Beiden
hadden dezelfde natuur van goedhartigheid en eenvoudige oprechtheid. En hij wist, dat zij niet in staat was zich door zulk een
egoïstische overweging te laten leiden in zulk een teere kwestie.
Er bleef dus niet anders voor hem over dan aan te nemen, dat
zij er waarschijnlijk wel iets van wist, maar dat zij, de onmogelijkheid inziende er iets aan te veranderen, de partij had gekozen
er 't zwijgen toe te doen en 't in kiesche negatie tusschen hen te
laten rusten.
En nu Willem de laatste jaren tot deze konklusie was gekomen,
was de liefde en vereering voor zijn grijze moeder nog mooier
geworden door een bewondering voor de fijnheid van voelen van
deze oude vrouw, die bijna nooit meer uitging, maar door intuïtie
en liefde voor haar zoon een levenstakt ontwikkelde, die in hun
omgang een zachte innigheid had gebracht.
Nooit zou ze naar bed gaan vóór ze Willem thuis wist; zelfs
als ze zich niet lekker voelde of een beetje hoofdpijn had, bleef
ze nog op het klokje van kwart- voor-elven wachten.
En ook dezen keer vond hij bij zijn thuiskomst de oude dame
aan de tafel in de huiskamer zitten, een bril op en een krant
voor zich uitgespreid.
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Ze keek op, het volle licht van de lamp in het lief-oude gezicht onder de grijze bandeaux. Ze zette den bril af, want ze had
de krant eigenlijk al uit en was nog een beetje in de advertenties
blijven snuffelen.

— Dag mama!
— Dag mijn jongen!
Hij gaf zijn moeder een zoen op het voorhoofd tusschen de
bandeaux. Het hondje, Ami, was van onder de tafel te voorschijn
gekomen en sprong tegen hem op.
— Wat voor weer is 't buiten?
— Heerlijk. Zacht. Een lucht vol sterren.Heeft u de ramen al
zoo vroeg dicht gedaan? .... 't Is hier warm.
— Ja, als de lamp op gaat, krioelt 't hier dadelijk van de
muggen .... daar achter van die sloot .... En is er nog nieuws
in de stad?
— Nieuws?.... Nee, niet veel. Van Winkel gaat met zijn broer
uit Indië en zijn schoonzuster een reis naar Italië maken.
— Zoo, had die nog een broer. Dat wist ik niet.
— 0 ja, en nog iets .... Nee stil, Ami ! .... Is 't ie al uit geweest?.... Ja, heeft Jans hem uitgelaten?... Nee, stil dan,
Ami! .... Er is groot nieuws; ik zou 't bijna vergeten .... De
Raad heeft vandaag het voorstel van den elektrischen tram aangenomen .... 0, wist u 't al? 0 ja, uit de krant; dat is waar
ook .... Nu ma, dan kunt u op uw ouden dag ook nog's in een
elektrischen tram zitten, hè!
Zijn moeder glimlachte.
— Ik in een elektrischen tram? .... Och kind, ik ga zoo weinig
uit. En dan met die vaste stopplaatsen..... 't Is zoo'n eind loopen
naar den hoek .... En wie weet wanneer die er komt! .... Nee
daar zal ik wel niet meer in komen.
Willem was even op de kanapee gaan zitten met Ami, die
zeuren bleef. Dat was zijn vaste plaatsje zoo 's avonds. En hij
vertelde nog van 't een en ander in de stad, kleine gebeurtenissen,
over personen, van veranderingen, terwijl de oude dame eenige
verspreide voorwerpen in haar sleutelmandje opborg. Ze praatte
mee met kleine woordjes, vraagjes, korte opmerkingen. Haar stem
klonk wit- rustig in de intimiteit der gesloten kamer. Dit was
altijd een gezellig oogenblik van haar dag. Als Willem 's ochtends
in de haast ontbijtte en tegen half-één gauw kwam koffiedrinken,
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hadden ze geen tijd om eens te babbelen, en 's middags aan tafel
liep de meid in en uit, zoodat ze nooit eens vertrouwelijk praten
konden. Maar op dit uurtje, als Jans naar bed was en niemand
hen dus storen kon, babbelde zij gemeenlijk vrij-uit, wel eens
over de zaken van Willem's kantoor, over haar financieele aangelegenheden die hij voor haar regelde, over famille -gebeurtenissen
en meer van die intiemere dingen, welke men niet voor derden
en liever op zijn gemak bespreekt.
En als ze dan zoo wat over elven, tegen half-twaalf, uitgesproken
waren, dan stond Mevrouw op met dezelfde vraag:
— Wil je nog iets eten, jongen?

— Nee, dank u.
— Niet? .... Nu, dan ga ik maar.... Nacht jongen .... Je
sluit wel.
— Nacht mama.
Hij ging naar zijn oude moeder en gaf haar een nachtzoen op
het blanke voorhoofd.
— Slaap u lekker.
De grijze dame slofte de kamer uit, zich vasthoudend aan de
meubels, het hengsel van het sleutelmandje om haren arm gestoken.
Een oogenblik later piepte boven de deur van haar slaapkamer
dicht.
Willem draaide de gaspitten uit en ging sluiten, gevolgd door
Ami, die met hem mee ging naar de voorkamer, de gang door
naar de voordeur en naar de keuken, waar de tuindeur geïnspekteerd werd. Toen floepte het vlammetje in het portaal uit, en
stommelde hij de trap op, nog altijd met Ami achter zijn hielen,
die hem geen oogenblik meer verliet.

Mevrouw Verkuijlen zat den volgenden ochtend op haar gewonen
tijd aan het ontbijt op Willem te wachten.
De tuindeuren stonden wijd open en de morgenzon gulpte ruim
binnen, een groote gouden plek op het tapijt werpend, die tot
aan het ontbijttafel kwam. Een geel vlammetje brandde gezellig
onder den theepot; de broodjes in het mandje waren gelig -bruin
en het boterflootje gaf een goudgele vlek. Het ochtenblad der
krant lag als iederen morgen naast Willem's bord te wachten.
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Mevrouw had al eenigen tijd naar den tuin zitten kijken, naar
de perkjes met geraniums en focsia's en naar den wilden wingerd
tegen den achtertuinmuur, waar op dit vroege uur al een paar
vlindertjes op vleugelklapten. Toch had ze weer eens naar de
pendule op den schoorsteenmantel gekeken.
— Bij half-negen al!
't Duurde haar wat lang. Ze drukte op den knop van het elektrische schelletje, dat van de gaskroon af hing. Jans kwam binnen.
— Heb je meneer geroepen?
— ja, mevrouw. Om kwart voor achten, zooals altijd.
— Nu, klop dan nog's. Meneer heeft je zeker niet gehoord;
't is al bij half- negen.
Jans ging naar boven. Mevrouw hoorde de trappen kraken,
bonsen met de knokels op de deur en daarna 't blaffen van Ami,
want Willem's slaapkamer was boven de huiskamer. Jans riep,
riep, eenige malen. Daarna werd 't stil.
Maar even later herhaalde zich 't kloppen en 't blaffen van Ami.
— Meneer!.... Me-néér ! . , .. 't Is bij half-negen!"
Mevrouw verstond duidelijk de stem van de meid. Wat slaapt
hij vast vandaag, dacht ze. 't Is gisteren-avond toch zoo laat
niet geworden .... half-twaalf... . later toch niet.... Misschien
heeft hij wel weer liggen lezen. De klok sloeg half- negen. Halfnegen al! De thee trekt veel te lang.
Ofschoon ze anders altijd op hem wachtte met thee te schenken,
wilde ze nu toch niet langer haar kopje leeg laten. Ze had zoo'n
trek, en hij zou nu wel dadelijk komen .... En ze begon zich in
te schenken.
Jans kwam binnen.
— Ik kan meneer niet wakker krijgen, mevrouw .... Meneer
slaapt zoo vast.... Ik heb staan kloppen en kloppen.
— Ja, maar 't wordt toch tijd, Jans .... Toe, ga nog maar's,
en als je weer geen antwoord krijgt, doe de deur dan maar open....
Meneer heeft zeker gisteren-avond laat liggen lezen.
Jans zei niets, wat korzelig en ging.
Mevrouw wachtte weer, begon haar ingeschonken kopje lang
uit te drinken; een der witte vlindertjes van den wilden-zam
wingerd was de kamer binnen komen vliegen, klapperde nu
onhandig dansend in de groote zonnestreep. Mevrouw volgde het
met onattente oogen.
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Ze hoorde de meid nu op de kamer boven loopen; ze was dus
naar binnen gegaan.
Wat was dat wachten vervelend .... Willem zou zelf boos zijn
als hij zag hoe laat 't was. Hij hield er immers van om stipt te
zijn, en hij vond 't naar later op het kantoor te komen dan de
bedienden.... de patroon, meende hij, behoorde 't voorbeeld te
geven van op tijd te wezen, en als het kantoor om negen uur begon,
dan moest de patroon er zijn. Dat was nu mogelijk ouderwetsch
en krenterig, maar zoo dacht hij er nu eenmaal over .... En nu
was 't al over half- negen.
Met snelle stappen hoorde Mevrouw de meid de trappen afkomen.
De deur ging open en met een benauwd gezicht zei Jans met
heesche angststem.
— Ik kan meneer niet wakker krijgen, mevrouw.
— Niet wakker krijgen?....
— Nee mevrouw .... Ik heb zoo geroepen .... en ik ben in
de kamer geweest....
— In de kamer geweest... . hgrhaalde de oude dame werktuigelijk.
— Ja, maar meneer geeft geen antwoord.
— En heb je 'm niet wakker geschud?
— Nee mevrouw .... dat dorst ik niet, zei Jans met een nu
schorre benauwingsstem. Ze was nog nooit op de kamer geweest
als Meneer in bed lag en nu had ze dit lichaam niet durven aanraken.

-^- Maar ga dan gauw! drong Mevrouw aan, terwijl ze haar
eigen stem vreemd hoorde. En dit herinnerde ze zich naderhand
nog heel duidelijk. Schud maar goed .... En zeg dat 't al bij
negenen is.
Jans ging weer, dralend, liet de deur open. De traptreden kraakten. De hond hoorde ze niet meer.
Mevrouw wachtte, de handen naast het bord, met haar oogen
naar de deur luisterend.
-- Mevrouw! .... Mevrouw ! .... klonk 't eensklaps met schorre
stem boven aan de trap.
— Ja' .... nja ! .... Wat is er Jans?.... Wat is er? benauwde
ze terug, zoo zacht met haar oude-dames-stem, dat de meid boven
't onmogelijk kon hebben verstaan.
— Komt u's ! .... Gauw ! ... .
—Ja'
Ja!....
....
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— Mevrouw, komt u's ... .
Mevrouw Verkuijlen kwam overeind, zich steunend met haar
vuisten op den rand van de tafel. In haar stramheid kon ze niet
vlug en er was een moeheid in haar beenen gekomen van den
schrik. Ze hijgde, duwde stumperig haar stoel achteruit, zocht
met haar handen steun langs de tafel, aan een anderen stoel,
slofte naar de deur, waar ze zich altijd aan de spijl moest vasthouden om over den drempel te stappen, anders stootte ze zich.
— Mevrouw! .... angstigde 't weer boven aan de trap.
— Ja.... Ik kom.... Wat is er?
— Komt u dan toch.
— Wat is er?.... Wat is er?.... God nog toe ...
Ze was nu al onder aan de trap.
— Meneer.... Hij beweegt niet.... Ik kan hem niet wakker
krijgen!
In onhandige haast stootte Mevrouw zich tegen een der traptreden. Ze kreunde, hijgde, scharrelde.
— Ja Jans .... hier ben ik.... Ik kom.
Ze heesch zich aan de leuning op, greep af en toe een tree om
gauwer vooruit te komen, voorover liggend soms als kruipend.
— Ja? .... Ja ! .... Och God.... stumperde ze.
Jans kwam een paar treden naar beneden om haar te helpen,
onder den arm vast te pakken. De deur der slaapkamer stond open
voor een zwart gat. Ami wachtte boven op het portaal.
— Ik heb meneer zoo geschud .... Er is geen bewegen aan....
Hij antwoordt niet.... Wat zou 't zijn?... . klaagvraagde de meid.
Mevrouw had haar zakdoek laten vallen, die een witte vlek
achter haar bleef op de trap. Ze hijgde nu zwaar van akelige
moeheid, strompelend op haar oude beenen, zoektastingen makend
met haar armen om ergens op het portaal zich aan vast te kunnen
houden. Maar er stond niets. Er was rond de oude dame een
tragiek van grijpende somnambule-bewegingen in de ruimte.
— Ik weet niet.... Ik kb.. . . m.
Jans had haar nu vastgegrepen, leidde haar van de trap, het
portaal over, naar de slaapkamer.
Ami sprong tegen haar op, kwispelend, meeloopend de kamer in.
— Allo, koest beest! joeg Jans, bang dat de oude mevrouw over
den hond struikelen zou.
— Willem ..... Wim! .... fluister-riep de moeder, nauwelijks
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de kamer in. En toen, luider: — Willem, ben je wakker? .... Ben
je niet wel?.... Willem?
Ze was nu bij het bed; Jans liet haar los; ze bukte zich.
— Wim dan!
Ze schudde aan zijn schouder, greep zijn arm, dien ze in het
gordijnduister op het dek zag liggen. Ze schudde, ze schudde
harder, met horten. Het lichaam was stug.
— Doe open de gordijnen, beval ze aan Jans.
En zich weer buigend over het bed, schuddend aan het lichaam,
ween-riep ze:
— Och Wim dan, Wim.... Luister's.... Antwoord dan....
Wat scheelt er aan.... Och God nog toe, Wim ... .
Met een roetsch schoven de gordijnen over de ijzeren roe; het
daglicht met zon kletste naar binnen, plofte op het gezicht van
Willem. Het lag achterover in het kussen, rustig, de oogen dicht,
de onderkaak kwijlig open gezakt; een arm lei op zij uit, de
ander boven het dek; de haren plakten in slaapwanorde op zijn
voorhoofd.
— M'n God, Willem ! ..... snik•fluisterde de oude moeder, en
ze begon te bibberbeven over haar geheele lichaam, zoo dat haar
tanden klapperden met harde kletsjes.
— Willem .... M'n jongen. . M'n jon-gen.. . . en haar woorden
zakten uit in een brekenden huil.
..

IV.
De ondergordijnen in de sterfkamer waren dicht gedaan; er
hing een difuus licht, met een groote plek van gouden schijn
tegen het gordijn, waar de zon trachtte doorheen te steken.
Het bed met het lijk stond in de grauwheid van een kamerhoek.
De kussens en het laken vormden er witte plekken in; het hoofd
van Willem, achterover en met gesloten oogen, was er zacht in
zichtbaar.
En 't was er doodstil, ook verder in huis. En als Jans uit de
keuken kwam, draaide ze voorzichtig aan den knop, schoof de
deur bijna onhoorbaar dicht.
De oude Mevrouw zat in de huiskamer, waar 't ook donker was
gemaakt. Daar was ze niet meer uit geweest.
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Onmiddellijk na het ongeluk had Jans naar den dokter getelefoneerd; maar aan iets anders had zij, in den schrik en ver
niet gedacht. En toen Dr. Van Waveren gekomen was,-wilderng,
had hij niet anders dan den dood kunnen konstateeren. Willem,
zei hij, was blijkbaar aan een hartverlamming overleden. Mevrouw,
die er niets van geweten had, vernam toen, dat haar zoon al
eenigen tijd met zijn hart gesukkeld had en het laatste jaar verscheiden malen bij hem was geweest, omdat hij aan benauwdheden
den steken door 't hart soeffreerde. Maar hij had 't voor zijn oude
moeder verzwegen; zeker om haar niet te verontrusten. En op
haar vraag, of hij erg geleden zou hebben, schudde de dokter
ontkennend het hoofd.
— In zijn slaap zal hij 't gekregen hebben .... 0 nee..
Heelemaal niet.... Nee, nee...., troostte hij de verschrikkelijk
bedroefde moeder .... Zoo iets is altijd een zachte dood ... .
Bemerkend dat de twee vrouwen 't hoofd kwijt waren, onhandig,
niet wetende wat te doen, had Dr. Van Waveren dadelijk zelf
eenige maatregelen getroffen.
Hij had gevraagd wie Willem's beste vriend was, en toen men
hem den naam van Dankelman had genoemd, was hij naar de
telefoon gegaan, om hem te waarschuwen en te roepen. Ook had
hij het kantoor opgebeld, om de bedienden op de hoogte te stellen
en te zeggen, dat ze sluiten moesten.
Dankelman was dadelijk gekomen, even ontsteld als de anderen,
er zich niet kunnende indenken .... Gisteren-avond hadden ze toch
nog bij Funckler gezeten, en hij mankeerde toen niets .... en dat
hij wat aan zijn hart scheelde, had hij ook niet geweten .... hij
was in sommige dingen zoo gesloten .... maar, mijn hemel, wat
nu?.... De oude mevrouw .... Die was door den dokter, sussend,
bedarend, zacht pratend uit de sterfkamer geleid, de trap af....
Jans was te veel geschrokken dan dat ze nog helpen kon..., en
nu zat ze in de tuinkamer te huilen, klagend te snikken....
Neen , niet naar binnen gaan, zei de dokter; Dankelman moest haar
vooreerst maar wat alleen laten en tegen den avond eens komen
hooren, of hij iets doen kon. . . . Intusschen was 't het beste, dat hij
de regeling op zich nam van wat er gedaan moest worden... . En
Dankelman was naar de keuken gegaan en had met moeite de snikkende Jans zoo ver tot bedaren gebracht, dat hij eenige huiselijke
maatregelen met haar had kunnen afspreken, haar de gordijnen
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had kunnen laten sluiten, gevraagd of ze ook wist of Mevrouw
nog famille had.
Toen was hij er op uitgegaan, de stad in.
Eerst had hij een bezoek gebracht aan het kantoor van Willem,
om met den boekhouder voorloopig 't een en ander af te spreken;
de bedienden moesten maar naar huis gaan; morgen zou hij wel
met hem komen overleggen, als hij eerst de oude mevrouw gesproken
had. Toen was hij naar een begrafenis-onderneming gegaan en had
hij voor de advertentie in de kranten gezorgd .... 0 wacht, hij
zou Horstval ook even opbellen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk!
had deze uitgeroepen. Wat heeft-ie gehad? God, 't is om niet te
gelooven. En ze hadden nog even door den telefoon gepraat, totdat
Horstval ineens de opmerking maakte:
— En die arme Marie. . - - Weet die 't al? Wat zegt ze er wel van?
Als een plof viel een schrik in hem: ja, dat is waar; dat moest
gebeuren. Marie diende 't toch ook te weten .... die arme meid....
Maar hoe?.... Haar schrijven ?.... Zoo'n lange brief..., en wie
weet wat ze dan mogelijk nog deed .... misschien wel naar het huis
gaan.... neen, daar moest hij voor zorgen .... zoo'n ontmoeting
met zijn moeder.... Het eenige wat er op zat, was dat hij zelf
dan maar ging.... 'n Belabberde boodschap ! .... En wat zou hij
haar zeggen?.... Hoe zou hij 't aanleggen?.. . - Zeggen dat hij
dood was, of iets van een ongeluk of een ernstige ziekte vertellen?.... Maar als ze 't dan niet gelooven wilde ?.... Den heelen
weg over liep hij te denken hoe hij beginnen zou, en toen hij
voor haar deur stond, wist hij 't nog niet.
— Is de juffrouw thuis ?, vroeg hij onder aan de trap aan de
meid die open trok.
— Wie kan ik zeggen?
Hij noemde zijn naam, hoorde toen boven even praten.
— Of u dan maar boven wilt komen?
Hij werd in de voorkamer gelaten. Als oud vriend van Willem
kende Marie hem wel; ze had hem in al die jaren zoo dikwijls gesproken. Ofschoon Willem niet graag kennissen bij haar meebracht,
maakte hij toch een uitzondering voor Dankelman .... En zoo was
hij wel eens meegekomen om een soda-whisky te drinken; Willem
sprak veel over hem, en hij was twee jaar achtereen met hen
mee geweest naar Brussel, toen ze den drukken Zaterdag van de
kermis waren ontvlucht.
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Nauwelijks was hij in de voorkamer of Marie kwam ook binnen,
haastig, zoo uit haar huishoudentje weggeloopen, in een peignoir,
een stofdoek nog in de hand.
— Gut, Dankelman, jij hier?.... Is er iets? vroeg ze snel.
— Nee-eh .... Ik wou je alleen maar vragen of Willem gisteren.
avond hier is geweest.
— Ja, natuurlijk.... Waarom? angstigde 't in haar.
— Heb je toen niets aan hem gemerkt?
— Gemerkt?.... Neen ! .... Hoezoo ?
Haar wenkbrauwen waren hoog opgetrokken en haar oogen
keken wijd in een vreemde ontsteltenis. Haar armen hingen slap
langs het lijf en haar geheele lichaam was in een spanning, als
om een stap op Dankelman toe te komen. En toen ineens, haar
handen met den stofdoek ineenslaande:
— God, maar wat is er dan?.... Toe zeg 't clan?
Dankelman wist niet hoe hij verder zou gaan.
— Ja, zie je.... Hoe zal ik je zeggen? .... Willem schijnt iets
gekregen te hebben .... Ik dacht soms, dat hij hier misschien al
niet lekker zou zijn geweest .... Hoofdpijn, of zijn hart....
— Nee.... En?.... Nou?
— Ja.... Vanmorgen ben ik geroepen .... de dokter was er
ook al.... Maar....
— Wat maar? .... Toe Dankelman?....
Marie was akelig wit geworden, haar blauwe oogen waren groot
van schrik -angst, een harer handen had Dankelman bij zijn arm
gegrepen.
— Ja, zie je.... Ik dacht niet, dat 't zoo ernstig zou wezen....
Ik dacht misschien wat hoofdpijn of zoo iets, en dat hij me nu
iets voor 't kantoor te vragen had.... Maar toen ik kwam....
En ineens bestormde Marie hem met vragen, kort en snel,
bijna als gesmoorde schreeuwen, terwijl heldere tranen in haar
ooghoeken kwamen, langzaam over haar wangen neerrolden.
— Was hij toen ernstig? vulde ze zelf aan.
Dankelman knikte van ja.
— Héél ernstig? .... Heel, héél ernstig? .... Gevaar? ....
Dankelman knikte maar. En toen:
— Toch niet ?.... Marie hield nu met twee handen zijn arm
vast, kneep hem geweldig. Ze wachtte even na die laatste vraag. En
Dankelman, begrijpend, liet het hoofd zakken, knikte flauwtjes, droef.
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— Dankelman! .... Jezus, Dankelman l .... God, Willem....
Nee! Nee ! , schreeuwde ze. — 't Kan niet ! .... Jezus , 't is
niet waar.
Ze zakte op een stoel bij de tafel, bonsde haar ellebogen er op,
haar hoofd in de open handen, huilde in lijfschokkende snikken.
— Neee-eh, kreunde ze na.
Natte keelsnikken, kleine uitgillingen, slokkende hikken bevingen
haar, droef- stumperig ineengeschrompeld, halend naar adem, werkend met de schouders.
— Willem 1 .... Wim' .... Mijn Wim! steunde ze. — M-ij -n
Wim! M-ij -n Wim, stierf haar stem uit.
Dankelman was voor een der ramen gaan staan, staarde gedachteloos naar buiten. Hij voelde, dat hij haar stil haar eerste pijnverdriet moest laten uithuilen, dat ze nu toch niet naar hem zou
luisteren. Maar hij kon zoo niet weggaan, want als ze een beetje
tot bedaren kwam, dan zou ze natuurlijk meer willen weten, bizon
als hij er dan niet was, dan zou ze misschien toch naar-derhn.E
zijn huis gaan. Je kon nooit weten, zoo'n opgewonden vrouw.
Zoo'n scène moest hij Willem's moeder besparen....
En hij bleef wachten.
Na een tijdje kwam hij aan de tafel bij haar staan, legde zijn
hand op haar schouder.
— Marie..., maar ze antwoordde niet. — Marie .... hoor's ...
Wil je nu eens luisteren?... . Zal ik je nu eens vertellen?. . . . Je
dient toch te weten ...
Ze knikte zwijgend met haar hoofd, door haar tranen heen.
Haar schouders schokten nog. En toen trok hij een stoel bij, ging
bij haar zitten en begon met zachte stem alles te vertellen wat
hij wist.
In de luistering bedaarden haar tranen en bleven droge zenuw
haar lichaam bewegen. Ze staarde vaag vóór zich, niet-hiken
wetend, half begrijpende. Toen begon zij een vraag, die Dankelman
niet begreep:
— Maar heeft hij dan niet ? ... .
Maar opnieuw brak zij weer in heftig huilen uit, erger nog dan
den eersten keer. En nadat ook deze bui een weinig tot bedaren was
gekomen, sprak Dankelman haar kalmeerend toe: ze moest zich
nu niet zoo van streek brengen, eens nadenken, en als ze raad
noodig had dan kon zij op hem rekenen. Zou 't niet 't beste wezen
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als ze samen eens overlegden? Kijk, als zij nu een beetje tot
bedaren was gekomen, he?, dan zou hij vanavond komen om eens
met haar te praten en te zien wat ze doen zouden. Goed, ja?
Maar dan moest zij ook belooven zich in dien tusschentijd kalm te
houden, geen overhaaste besluiten te nemen of iets te doen zonder
hem eerst gesproken te hebben.
Marie knikte maar in haar handen, nog altijd met de ellebogen
op de tafel: ja! ja! als wilde ze met rust gelaten worden en alles
toestemmend om alleen te zijn.
Zoo liet Dankelman haar achter, nu zeker dat ze geen malle
dingen zou uithalen, dat er geen scène aan het sterfhuis gebeuren
zou. Marie was wel een nette, verstandige, goede meid, maar je
kon toch nooit weten, niet waar .... onder zoo'n aandoening ...
En vanmiddag zou hij eens met Horstval en een paar van de andere
luidjes spreken, en dan kon hij vanavond met haar overleggen.
Willem, die toch wist dat zijn hart niet in orde was, zou toch wel
op de een of andere manier voor haar gezorgd hebben....
In allen geval moest hij nu eerst weer naar het sterfhuis, er
zou daar nog wel 't noodige te regelen zijn en misschien dat
Mevrouw hem nog wilde spreken.
En dat bleek ook zoo te wezen. Toen Jans hem open deed,
kreeg hij de boodschap, dat Mevrouw naar hem gevraagd had.
In de huiskamer vond hij de oude dame op de kanapee zitten
met een klein zakdoekje in haar gevouwen handen in den schoot.
Ze was over haar tranen heen. Maar ze was ijselijk wit, met roode,
beschemerde oogen. Ze zag er uit, of ze een heelen tijd had zitten
denken en nu tot een besluit was gekomen. En hij voelde, dat
ze hem iets wou zeggen en er gauw over wilde beginnen.
Toen hij zoo kort mogelijk, om haar pijnlijke détails te sparen,
verslag had gedaan van de door hem genomen maatregelen,
zwijgend over zijn bezoek aan Marie, stak ze hem de hand toe.
— Dat is heel lief van u, meneer Dankelman.... Ik dank u
wel.... U is een goed vriend....
Haar stem was vriendelijk, maar schor en toonloos van het verdriet. Maar 't viel hem op, dat er tevens zoo iets gedécideerds in
was. Wát dat eigenlijk was, wist hij niet. Hij keek er van op, en
zag met respekt naar haar deftige bleeke gezicht met grijze haren.
— En nu heb ik u nog iets te vragen, meneer Dankelman....
U kunt mij nog een dienst bewijzen .... als u wilt....
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— Maar natuurlijk, mevrouw.
De oude dame zweeg weer even. En toen:
— Willem had een meisje, niet waar?
Dankelman wilde iets zeggen.
— Nee, ontkent u 't maar niet.... Dat heb ik al lang geweten
al heeft hij er ook nooit met me over gesproken .... Ik heb 't
wel begrepen; hij heeft 't niet gedaan om mij geen verdriet te
doen, de goeie jongen .... Maar 't was misschien toch beter ge
weest, als hij er eens open met me over gesproken had ...
Ze staarde even; Dankelman zweeg in pijnlijke afwachting.
— En hij kende haar al lang, niet waar? Hoe lang wel?
— 'n Jaar of twaalf, denk ik.
De moeder knikte alsof dit uitkwam.
— En zijn er kinderen?
Dankelman ontkende met het hoofd.
— En blijft ze nu onverzorgd achter, of heeft hij?....
.... Heeft hij
daar nooit met zijn kennissen eens over gesproken? ....
Hij maakte een gebaar van niet te weten.
— U kent haar natuurlijk, meneer Dankelman .... U weet
waar ze woont.... Zoo jong kan ze ook niet meer zijn....
Ziet -u, en nu wilde ik u vragen....
En ze sprak ernstig zacht:
— Misschien wil ze hem nog wel eens zien ...
Zacht begonnen haar tranen weer te vloeien.
— Zoudt u nu's naar haar toe willen gaan ? ....
Dankelman sprong haar bij, om haar niet alles te laten zeggen,
haar te sparen.
— Ja, Mevrouw.... ja.
Zijn stem dempend:
— Wil ik dan vanavond met haar komen?.... Tegen donker?
Zwijgend stemde de oude dame met het hoofd toe.
En 's avonds tegen negenen hield Dankelman in een vigilante
voor Marie's woning stil.
Hij vond haar uitgeput en suf. Haar gezicht was verwoest door
de tranen. Ze had niet gegeten. Telkens was ze in snikbuien uitgebarsten, gevolgd door stiltes, waarin ze zat te denken, weer in
kermend klagen en huilen overgaande. Ze lette bijna niet op zijn
binnenkomen, had het rijtuig niet hooren stilhouden.
— Nou..., wel Marie .... Hoe gaat 't nu?
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Ze zei niets. Hij wist niet hoe te beginnen. En evenals 's ochtends
ging hij weer voor een raam staan, zocht naar woorden. Toen
wandelde hij de kamer weer in, waar 't bijna donker was.
— Marie .... Ik had je beloofd vanavond eens met je te komen
praten .... Weet je wel?.... Maar ik heb een boodschap voor
je.... een verzoek .... Ik heb vanmiddag de mama van Willem
gesproken.... Ze had 't over jou ... .
Marie keek nu op.
— Ja, ze weet alles ... , al lang.... maar ze heeft nooit iets
laten merken..., ze had 't over jou. ... maar lief, heel lief..
't is toch zoo'n lieve vrouw .... Zeg Marie, zou je Willem nog
niet's willen zien?
Marie schrok vreemd.
— Nou, laat ik 't je dan maar ineens zeggen .... Willem's
moeder heeft me gevraagd of je vanavond misschien met.... me
mee wou komen .... Ze zou je.
Maar Marie sprong nu op. En waarom ze 't zei, wist ze niet,
maar afwerend riep ze uit: „Nee, nee, nee! .... Nee, Dankel -

man..., nee ! "
Hij liet haar weer zitten, sprak bedarend, legde 't uit. En
terwijl hij zoo voortging, verdwaalde ze weer in haar starende
sufheid, waarin de woorden niet tot haar doordrongen. Zijn stem
ging langs haar heen. Ze bleef voor zich uitkijken. En Dankelman
sprak van Willem.... dat 't morgen misschien te laat zou wezen....
zijn moeder had zoo lief over haar gesproken .... ze was er zelf
over begonnen, en hij had 't toen beloofd.... Kom.... Hij had
buiten een rijtuig staan, en als ze nu even.... Wacht hij zou
haar wel helpen.... Hij ging zelf mee.
En daar Marie niets meer zei, gebroken, leeg en willoos, haar
huiloogen pijnlijk rood, stond hij op en ging de meid in de keuken
roepen. Geholpen door Koosje deed hij haar een manteltje aan,
brachten zij haar de trap af, het rijtuig in.
En dit alles ging zwijgend. Marie liet maar met zich doen,
vroeg niets meer.
Zoo kwamen ze aan het huis van Willem's moeder.
— We zijn er, zei Dankelman zacht. Geef me je hand maar.... hier.
Jans had bij 't hooren van het rijtuig de deur al open
gedaan.
Dankelman leidde haar aan den arm de gang door naar de
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achterkamer. Toen liet hij de zwijgende vrouw de deur binnen
gaan, die hij weer achter haar sloot.
Toen waren de twee vrouwen alleen.
De lieve, oude dame zat op de kanapee; het gaslicht scheen
door een rood- zijden rand op haar gezicht. Ze was in 't zwart en
haar hoofd leek nu nog zachter en grijzer dan anders.
En nauwelijks zag Marie haar zitten, of, staande bij de deur,
brak ze met een knak in een zenuwhuil uit, trillend, schokkend,
bibberend met de lippen, haar gezicht in de handen, stumperig,
stootend met de opgetrokken schouders.
— Kom's .... hier? vroeg de grijze dame lief en zacht, haar
door de kamer de hand toestekend.
Maar Marie hoorde haar niet. En met zachten drang herhaalde
de moeder, een weinig luider, maar nog altijd op fluistertoon, de
oude hand uitgestoken:
-- Kom's .... hier.
Toen verstond Marie haar. Ze zag de hand. En greep ze, zoende
ze dat de tanden er bijna in stonden. En ze stortte neer op haar
knieën, bij de grijze vrouw, haar hoofd in natte snikken verbergend in haar schoot.
En de oude dame, nu ook weer huilend, streelde over haar
haar en fluistertroostte eenige malen:

— Arm kind 1
Langen tijd spraken toen de vrouwen in zacht gefluister, Marie
haar woorden opbiddend en de moeder haar hoofd met de handen
onder de kin opbeurend, en haar in de oogen kijkend.
Toen was de moeder gerust.
Later leidde ze Marie, haar steunend om het middel, de trap
op , naar de sterfkamer.
En daar liet ze haar alleen.

IV
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VERZEN
DOOR

MARIE METZ-KONING.

Stilte.
Ik hef mijn effen aanzicht in den vrede
Van 't schemer-licht, dat langs de stammen vloeit;
En wijd, als waar' 'k een bloem die t' avond bloeit,
Spreid ik mijn aandacht met het alles mede....
De luide landen liggen, moe-gestoeid;
De woelge waatren wachten, uit-gestreden;
De bloemen, om hun harten toe-gegleden,
Zijn als de loovers tooverstil geboeid....
Zal God nu uit zijn hoogen hemel treden,
Zijn zoete voeten in de stilt' geschoeid,
Te gaan langs de aarde, die hem tegengroeit,
Met allerhoogste zomer-lieflijkheden?
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Ik hef mijn effen aanzicht in den vrede
Van 't schemerlicht, dat langs de stammen vloeit.

.
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Voorjaarswind.
Zoo zoet en zangrig suist door de ijle twijgen
De prille wind, van zon -beloften luw,
Dat mijmrend: is de lente daar al nu?..
Al overal de bleeke menschen neigen.
Hun handen, brandend van gespannen werken,
Waarmee een elk zich winter- vreugde loog,
Zijn even stil; en in hun droomend oog
Is scheemring van een schoon geloof te merken....
En wie de spiegling van een wreed verleden
Droeg in zijn ziel, veel bleeke maanden lang,
Hoort juichen in dien wind den zegezang
Van smarten, in trotsch harte zèlf volstreden ... .
Zoo zoet en zangrig suist door de ijle twijgen
De prille wind, van zon - beloften luw,
Dat mijmrend: is de lente daar al nu?
Al overal de bleeke menschen neigen.
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Droeve oogen.
Uw oogen doen me aan doode bladers denken;
Aan najaars-bladers, bruin, van nat-beglansden,
Die langs- alleen-gelaten lanen dansten,
Waar wilde wind ze waaide in dwarlend zwenken,

Tot ze eindlijk vielen, moe, en zich verschansten
Bij boomstam of in vore; waar ze wenken
Wel eenzame oogen, die in droef herdenken
De lanen inzien: de eenmaal groen-gekransten.

Mijn oogen waren eenzaam; en ze zagen
Uw oogen-bladers, waardeloos, verlaten,
Die winter-klagend in uw aanzicht lagen....
En tusschen blijde, en tusschen droever dingen
Voel ik nu telkens — mocht dit u maar baten! —
Dien stillen blik van doode bladers dringen.

VERZEN,

Stormt
Hoort! hoe het dreunt en davert van geluid,
Als waar' een krater, brakend fel, onze aard'.
Door 't bangste van den nacht, in volle vaart,
Jaagt rijder Wind wild rittend langs mijn ruit.

Met helsche hoeven plettrend wat hem stuit,
Stuift, boome' en bloemen snoeiend in mijn gaard'
Zijn donker ros, wuifmanen en wuifstaart
Door krocht en bocht: wáár zich een weg ontsluit.
Hei! rijder Wind, licht mij nu even uit
Mijn warme woon, waar goedheid mij vergaart
Aan schatten alles, wat de blijdste bruid
Als kind zich droomde en maagd, opdat uw paard
Ik plettrend menne, waar ik moe -gestaard
In haat op macht, mijn woorden dóód op luid.
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Doode Dag.
Nu lijkt het woud een wording van metaal.
De bronzen boomen krommen, norsch geschaard,
Hun donkre wortels diep in donkere aard,
En kronklen zwart hun takken, ijzer-kaal,
Langs boden hemel. Broos als brokklig staal
Slaan ze elkaar stuk, waar kil de wind er vaart.
Uit vijver, gepolijst, rood koper, staart
De bodem op, door rimpling zilver-vaal.

In struiken schuren schor, of knarsen schraal,
De bladers; roestig, rul bijeen-gegaard
Langs berm en tronk .... Ach, ik, verstillend, dwaal
En toef en zoek, waar niets liefs bleef gespaard:
Een angstig kind uit al te wreed verhaal,
Dat levend zelf, door doode wereld waart.

VERZEN.

Van moeder Leed en vrouw Verdriet.
I
De bleeke moeder Leed en vrouw Verdriet,
Heur katte-krallen ingetrokken, stonden
Bel bij mijn wieg te popelen: ze vonden
Dat deze prooi hun niets te wenschen liet.
Haar hart is zacht, sprak vrouw Verdriet; 'k geniet,
Als ik bedenk hoe diep 't zal zijn te wonden.
Heb ik haar in mijn nevelnet gebonden,
Zei moeder Leed, dan zingt ons menig lied!
En om de beurt — och, kindje, dwing zoo niet!
Bewaakten zij me, en dede' elkander konde,
Hoe ik gauw groot en sterk genoeg bevonden,
Dan dragen kon èn wonde èn smart-van-'t-lied:
En om de beurt — och meisje, schrei zoo niet!
Heb ik hen zorgzaam aan mijn zij gevonden.
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En vrouw Verdriet heur valsche handen lei
Stil op mijn borst; maar als ik even lachte,
Dan lachte ze ook, en kneep heur kralle' in 't zachte
Van dit zacht hart, tot blijheid was voorbij.
En moeder Leed, als ik van vreugde zei
En in de zon zag, wond een wolken -ragte
Me om 't voorhoofd, totdat alle licht-gedachte
In donker stierf, dan juichend bij mijn schrei....
0, moeder Leed, o, vrouw Verdriet, gij be?
Mijn blijde beulen, neem niet al mijn krachten,
In stillen ban van moe-geweende nachten,
In bleeke dagen, die 'k uw wellust wij ... .
Dwing-kindje is dood; schrei -meisje stierf in smachten
En rouw-vrouw wankelt .... laat vóór 't graf haar vrij t
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Mijn denken.
Mijn denken lijkt een stille wildernis,
Een ouden tuin, in lange niet begaan.
Wijd open noodt geen enkle groene laan;
En kalm te wandlen er niet mooglijk is.

Veel takken, krakkend mij om de ooren slaan;
Doornranken, krammend om mijn kleeren, ris
Ik leeg van blaren, en mijn schreden wisch
Ik weg in 't zand, en weet niet hoe te gaan....

En telkens, uit hun blauwe loovernis
Zien oude beelden mij verwijtend aan....
't Zijn godenbeelden, wreed verminkt, van lisch
Belijnd; gebronsd van mos en dorre blaan ... .
En weenend, wijl 'k hun gave schoonheid mis,
Wend ik me weg .... en weet niet waar te gaan ...
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Wijding.
Als een blank vijvertje ,effen, enkel licht,
Dat uit een wal van mos en dorrend goud
Door tak-gewar van wintersch worstel-woud
Den klaren blik ten eeuwgen hemel richt,

Schoon 't alle beeld weerspiegelt van wat schouwt
Er in , zijn klaart', en 't altijd open ligt
Voor nieuwe beelden, en 't dier beelden wicht
En veler waning op zijn glansvlak houdt,

Ziet, spieglend levensbeelden velerlei,
Uit drokke worstling van dit tijdlijk zijn
Diep uit mijn weze' een blik, aandachtiglijk.
En al wat spiegling in zijn klaarte lei,
Zij 't dolle vormen teek'ne of stiller lijn,
Wijdt hij der eeuwge beelden eeuwig rijk.

ERGERNISSEN
DOOR
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I.
Bernardus Theophilus Bleekers spoelde zijn stok-dweil in het
Kikkerslootje heftig om, zette een ondeugend gezicht tegen een
voorbij -loopenden jongen, die aan het schelden sloeg, en spoedde
zich lachend naar den oven, onderwijl de meid nog toesnauwend:
„Op zij, leelijkerd ! "
„Leelijkerd, leelijkerd! Wat denk je wel, jij met je kale-studenteverbeelding!" mopperde Trijn, die zich de grap te meer aantrok,
omdat ze werkelijk meer dan erg pokdalig was.
Zijn wit overhemd opgestroopt tot ver boven de ellebogen en
heel rumoerig en onhandig den oven dweilend, lachte hij luid plagerig boven Trijn's repliek uit: Ze worde hier ook al nijdig
as je de waarheid zegt."
„Verloope domenee," sarde Trijn terug, den water -emmer in
het washok neerzettend om, de vuisten op de heupen, een lang
niet missen woordenvloed door het portaal heen de bakkerij in
te schreeuwen. „Moet je zien, dweile ken ie as de kat.. . . "
Bernardus grinnikt nu stil voor zich heen, echter zoo genoegelijk,
zoo recht gemeend, dat het Trijn razend maakte en ze geen woord
meer wist te zeggen. Toen ze een poos stom van nijd hem met
minachtende blikken had aangestaard, keerde hij zich heftig om,
de zwart geworden dweil vooruit, als in woedenden stormloop op
haar af. Gillend . week ze uit en in dezelfde vaart plonste hij de
dweil op de stoep in de Kikkersloot en spoelde die blijmoedig
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grinnikend om. Toen hij daarmee klaar was, stond Trijn nog op
dezelfde plaats, niet wetend in woede uit te varen of een zenuwtoeval te vertoonen. Bernardus ging weer de bakkerij in, haar
vriendelijk aanziend in het voorgaan en op zijn liefsten toon
„Mooierd" tegen haar lachend. Gelukkig kwam juist baas Dullewey
de lange huis -gang doorsloffen op zijn muilen, nog geeuwend omdat
hij pas gedut had — den heelen nacht was er doorgebakken —
en toen vond Trijn het beter haar emmers op te nemen en druk
in het washok aan het boenen te gaan, meer uit vrees, dat de
baas getuige zou zijn van haar vernedering dan uit ontzag.
,. Denk je, dat 't een veéren pen is," lachte de bakker, „studenten
bennen toch veur niks nut," en hij deed de beweging met de
dweil voor.
Toen Trijn de bakkerij weer voorbij kwam, zag ze Bernardus
met zijn bloote voeten door het roggedeeg ploeteren in de
groote trog.
Net 'n baantje voor 'm," plaagde ze op haar beurt.
En de baas hielp haar: „ Studentjes kuiere graag in de vuiligheid,"
Trijn verloor kletsend plassen water uit haar emmers, zooals
ze moest lachen en ze hoorde heelemaal niet, hoe ze nageroepen
werd: „Leelijkerd, leelijkerd!"
Daar kwam de vrouw zedig de bakkerij in trippelen, eppertjes
van boven tot beneden, de wangen altijd blinkend en blozend:
geen meelstofje scheen vat op haar te hebben, terwijl de baas
altijd zoo wit zag als Pierlala.
„ Dullewey," — ze noemde haar man altijd netjes bij de van om
knechts en meiden een goed voorbeeld te geven, — , Dullewey, daar
is 'n meneer, 'n domenee, loof ik."
Bernardus bleef even in zijn roggedeeg- wandeling steken en de
baas haastte zich naar voren, want dominee's genoten zeer zijn
achting.
Onderwijl had Bernardus zich hersteld en vertrad het deeg met
zijn voeten, in zichzelf glimlachend, dat de fijnste lui van Waterkerk het roggebrood met smaak zouden nuttigen, waaraan hij
alleen met afkeer kon denken. Hij glimlachte ook om het idee,
dat zijn vader hem daar zoo zou zien glibberen, de goede man,
die meende, dat hij tot de kuiten door de wetenschappelijke brij
waadde, die de professoren in Leiden opdischten.
„En alles heb ik aan 'm ten koste gelegd, om 'm net als z'n
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broers een behoorlijke opleiding te geven. Z'n twee oudste broers
zijn al controleur in Indië, de andere is luitenant en hij staat me
daar als 'n turftrapper in het roggedeeg."
Dat was dominee Bleekers van Hazerswou, die zijn zwaar spraakgeluid bestraffend liet uitgalmen door de holle gang, dat Ant in
het washok er van opzag. Met de vuisten op de heupen ver
ze zich in de vernedering van den „verloopen student."-kneuld
De dominee was alleen wat ouder, wat dunner van haar en wat
gezetter dan zijn zoon, anders even gedrongen gebouwd en met
dezelfde trekken op het gelaat, de mond een dunne pleet tusschen
de op elkaar geklemde kaken, die als bij Bernardus zich nu ook
in een sarlachje schuin uitrekte. Bernardus lachte op dezelfde wijze
mee en wandelde elegant heen en weer, oneerbiedig z'n vader toevoegend: „Of 'k nou preekies kneed, of roggedeeg, zou dat zooveel
schelen? M'n aard is te eerlijk om de menschen slechte waar voor
'er geld te geven. Kijk 'ris vader, kijk 'ris, wat 'n prachtig,
voedzaam deegje, onvervalschte inlandsche rogge, tienmaal beter
dan de geestelijke broodjes, die ik ooit zou leeren bakken."
„Zwijg," bulderde de oude heer, maar zijn barsch optreden
scheen zijn gebrek aan gezag te moeten verbergen. „Grijze haren
bezorg je mij en je moeder."
Ant glom op de uitstekende jukbogen van opwinding en van
pret, en vond, dat de dominee niet veel haren meer te vergrijzen had.
„Eer je vader en moeder! En wat doe jij? Je maakt je vader
tot een bespotting. Je doet ons van angst ziek worden. Daar komen
me de brieven uit Leiden terug met de bijvoeging van je kostvrouw, dat je spoorloos verdwenen ben; daar zoek ik, zoek ik in
de verschrikkelijkste ontsteltenis tot een toeval me je spoor doet
vinden .... Je ben een ontaard kind."
De oude dominee heeft veel te verschikken aan zijn vervaarlijke,
vijfmaal om den hals gewonden witte das en snuit zich herhaaldelijk den neus. Ant kan 't niet laten, halfluid: „leelijkerd, leelijkerd ! " te schelden van pure ontroering en de baas neemt het
sermoen over: ,,Nard, mannetje, dat had je me wel kunnen zeggen
eer je je bij mij verhuurde, dat je vader van niks wist. 'n Kerel
van in de twintig, en nog al bestudeerd, die van huis loopt as
'n kwajongen! Je kan op staanden voet inrukken, hoor."
Nard acht het geraden nog wat water in het deeg te smijten
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uit de emmer naast de trog: 't werd hem nu al te taalt En blijmoedig ploetert hij voort. Onderwijl beduidt de oude heer, dat
Bernardus geen kind meer is en zeker wel weet, wat hij doet. En
dat hij nog eens voor de keus gesteld wordt: zijn theologische
studie te vervolgen, of ronduit te vertellen, wat zijn plannen zijn.
Nard bedenkt zich niet lang, wijst naar zijn bloote voeten en
naar het kleffe deeg, uitroepend: ,,Dat is het deel, door mij
verkoren!"
Ant betwijfelt of hij wel goed wijs is, en de dominee, die aan
zijn manieren wel gewend is, antwoordt ernstig: „ Als dan van
jou maar als van Maria kan getuigd worden, dat je 't rechte deel
hebt uitverkoren!"
„Kom, proef en overtuig u," antwoordt de snoode zoon, een
handvol deeg door de vingers rollend. Maar de vader spreekt met
den baas af, dat hij Nard in de leer zal houden en den dominee
steeds op de hoogte zal stellen van diens doen en laten.
Onderwijl de dominee in de huiskamer door de nette vrouw
argwanend wordt ontvangen — hij mocht eens een deegkruimeltje
uit de bakkerij op de gladde matten verliezen — heeft Nard zijn
trog verlaten, zijn voeten afgespoeld en zich gekleed, om vader
naar de boot te geleiden. Onder vier oogen betuigt hij hem nog
eens zijn afkeer van de studie en herinnert hem, dat hij immers
als jongen al een paar jaar bakkersleerling was geweest, zich had
laten overhalen tot de studie door ouders en broers en het tot
zoolang had volgehouden, maar nu niet langer kon. Vader en zoon
schenen verzoend, de vader misschien nog vaag zich zijn eigen
jeugd herinnerend, waarin hij ook meer door het gezag van zijn
ouders dan door een heilige roeping tot het leeraarsambt werd
gedreven.
En zoo werd Nard een Waterkerker. Of hij voor ons dorp een
vloek of een zegen is geweest, zal deze geschiedenis niet kunnen
uitmaken, maar zeker kan van hem gezegd worden: „Ik ben niet
gekomen om u den vrede te brengen, maar het zwaard."

Ant, die meende van haar kwelgeest ontslagen te zullen worden,
koos de wijste partij door blijmoedig de verhouding van kat en
hond te aanvaarden en daarbij haar nagels niet te sparen. Trouwens,
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baas Dullenwey had ook te wennen aan de vrijmoedige opmerkingen van zijn knecht: „Ons baassie voedt 't dorp met water en
wind," of „Onze brooden zijn groot in 't oog en licht op de
hand," of „Zonder ons baassie en z'n heerlijk brood zou de dokter
zoo'n goeie niet hebben aan Waterkerk." In het eerst liet hij
die — omdat z'n geweten 'm vrijsprak — voor „praatjes van 'n
maloor" doorgaan, maar toen hij merkte, dat zijn klanten evenzoo
door Nard werden ingelicht en hem daarmee plaagden, werd hij
beducht voor zijn klandisie en wees er den ex- theoloog op, dat
hij „z'n mallen studenten - mond" wat te snoeren had. „Juist,
baas," antwoordde Nard heel zoet, „ niet uit de school klappen."
Vrouw Dullewey ergerde zich dood aan de meelwolken, die
Nard gestadig omzweefden als hij maar een voet verzette, aan de
vrijmoedigheid, waarmee hij haar gladde matjes behandelde en
aan de grappen, waarmee hij haar „epperheid" beantwoordde.
Maar voor den baas waren er twee redenen om Nard niet den
dienst op te zeggen: hij had een veel te goedkoopen en handigen
knecht aan hem, en hij vond het voor de renommee van zijn zaak
niet verkeerd, te kunnen zeggen, dat de eigen zoon van den dominee
van Hazerswou bij hem het vak leerde.
Bij de meisjes van Waterkerk stond Bernardus Theophilus al
dadelijk in blakenden gunst. Zijn breed, altijd spottend gelaat,
blozend zelfs door het meel heen, zijn korte, stevige gestalte,
nog breeder door het dikke, blauw-baaien bakkers-buis, was eer
komisch dan mooi te noemen. Maar hij had altijd een grap bij de
hand en streelde ze vrijmoedig onder de gladde kinnetjes. En een
stoutmoedig vrijer verovert de harten! Daarbij was hij ,,domineeszoon" en dat maakte hem een begeerlijke partij.
Vooral Guurtje Kruif, de oudste op een na van de tien kinderen,
waarmee klompenmaker Kruif gezegend was, behandelde hij met
onderscheiding, wat niet pleitte tegen zijn goeden smaak. Ze was
zeldzaam blank en teer blozend en de mopmuts met vlugge wiekjes
liet een heel zedigen haarband zien, die glanzend zwart in een dikke
laag boven voorhoofd en langs de slapen wegschool achter de
oortjes. Ze was druk met kleine beweginkjes als van een trippelend
vogeltje en moest altijd praten of lachen of beide te gelijk, niet
groot en toch slank ondanks het oud -Waterkerksch costuum —
paars jak met bonte krop -lap, zwarte overrok en in ruitjes gevouwen
zijden boezelaar. Bernardus Theophilus had al veel kletsen op de

424

ERGERNISSEN.

vingers ontvangen voor de vrijmoedigheid, waarmede hij haar witte,
satijnige kinnetje streelde, maar als hij brood bracht, kwam ze
toch altijd zelf aan de deur en wiegelde van het eene been op
het andere en lachte met hem, tot moeder haar riep.
Ze kwam ook wel een daagje „te gast" bij vrouw Dullewey,
die reeds jaren bevriend was met de familie Kruif. En het scheen,
of die „gast"daagjes aanzienlijk drukker op elkander volgden,
sedert Bernardus bij den bakker in dienst was. Zoo „epper"
vrouw Dullewey was, zoo strak haar zedige gezichtje anders stond,
ze kon de plagerijen van Nard, die Guurtje zoo graag uitlokte,
jolig aanzien. Ja, zelfs een stoeipartijtje bracht haar niet uit haar
humeur. Natuurlijk werd de verhouding tusschen Nard en Guurtje
intiemer. Over het geheel kon gezegd worden, dat Nard met alle
Waterkerker meisjes intiemer werd. Maar met Guurtje in het bijzonder. Alle avonden na schemer kon men ze saampjes den eenzamen Kloosterdijk zien opwandelen, in het voorjaar om den geur
der bloeiende meidoorns in te ademen en den nachtegaal te hooren;
in den zomer om zich te verfrisschen in de koele avondwindjes,
die over de Waterkerker Plas suisden; in het najaar om te waken
wellicht, dat kwajongens niet uit de appeiboogerds achter de
heining al te gulzig zouden gappen; en in den winter mogelijk om
zich beter tegen het barre weer te harden. En als Nard met de
grundel van den baas ging zeilen, dan was Guurtje aan het roer.
Den overigen vrijen tijd bracht Nard door met in de klompenschuur, over de boor-banken geleund, praatjes te maken tegen
vader Kruif en de knechts en te knipoogen tegen Guurtje, die
dikwijls toevallig in de deur stond.
Ten slotte was de verhouding zoo intiem geworden, dat Bernardus Theophilus zich gedwongen gevoelde aan zijn ouden heer
een wijsgeerigen brief te schrijven, over het verschrikkelijke om
altijd de beengin onder een andermans tafel te moeten steken, over
het knusse van het familie-leven en over de vele goede eigenschappen van Guurtje Kruif. „Eerst brood op de plank," was
de tekst, dien vaders antwoord bepreekte en toen begreep Bernardus,
dat het zaak werd om duidelijk te zijn. Daarom schreef hij kort
en goed:
„Beste Vader !
Ik acht me verplicht, u te berichten, dat ik me aan Guurtje
Kruif voor altijd gebonden reken. Een spoedig huwelijk is zeer
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gewenscht. U zult dat zeker wel in ons aardige, Hazerswousche
kerkje willen inzegenen ? "
Uw liefhebbende zoon B. T."
Dominee Bleekers maakte kort daarop kennis met de familie
Kruif, om gezamenlijk over het lot van hun kinderen te jeremieeren:
Bernardus geen geld om zelf baas te worden, de ouders meer dan
genoeg te doen om het paartje in hun huishouden te helpen; 'n
bakkersknecht verdiende nauwelijks droog brood omdat bij zijn loon
meestal de kost was inbegrepen. En Bernardus moest over zijn
onbeschaamdheid, om zijn schande aan vaders gemeente ten toon
te willen stellen, harde woorden ho oren, waarop de zoon met
Paulus' woorden: „Beter te trouwen dan te branden ," repliceerde.
Kort daarop woonde Bernardus Theophilus in een klein huisje
tegenover zijn baas, met zijn wettige huisvrouw Guurtje Kruif.
Zoo was hij door huwelijking eerst recht een Waterkerker
geworden.

Alleen om dominee Bleekers van Hazerswou genoegen te doen,
gaf baas Dullewey Nard een weekloon van f 3 en vrij brood voor
hem en zijn gezin, wat voor die dagen — Nard is thans een kleine
zeventiger — ongehoord laag was. Daar moest eerst twee kwartjes
huishuur af, een kwartje voor tabak en met de overige twee gulden
25 cts. had Guurtje haar huishoudelijke wonderkracht te toonen.
Nard werd zoodoende een gedwongen vegetariër en het was voor
zijn gemoedsrust jammer, dat de vegetarische propaganda eerst
later zou uitgevonden worden. Hij verbeeldde zich nu telkens last
van flauwten te hebben, van weeïgheid en van maagkrampen,
omdat hij nooit spek of vleesch rook, en verwerkte gulzig de
eitjes, die zijn zes kippen hem door zijn vrouw lieten aanbieden,
zonder te bedenken of Guurtje er ook behoefte aan zou kunnen
hebben. Bovendien had Guurtje er den slag van, een vreeselijken
afkeer van eieren te toonen.
„Zoo, zit m'n lui varken weer in 'er hoekje," was zijn gewone
verwelkoming, als hij 's middags na het venten thuiskwam.
„Lui, lui! M'n beenen hebbe geen oogenblikkie rust. As nou
28
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net 'is vijf minuutjes. Kijk eris, om jou sokke te stoppe. Je lijkt
wel sokke te ete, zoo sleetsch ben je."
Dan liep Guurtje haastig naar het fornuisje en zette het warme
eten eruit op tafel, waar ze zoo haar best op gedaan had.
„Is me dat kost om op te werreken! Wijvekost is 't, om er de
heele dag stilletjes bij op je stoel te zitten."
„Nou zeg, nog een paar eitjes er bij. Alle menschen zulle 't
nog maar zoo hebben."
Dan was Nard nijdig en schold op zijn vrouw en op zijn harde
lot, dat Guurtje er wel eris verdrietig onder werd. Dat was een
hard geval voor Nard, want als hij de menschen eens goed boos
zag, dan kwam zijn eigen vroolijkheid eerst recht boven. Maar
zijn vrouw gaf hem alleen reden tot zelfverwijt en meestal ging
hij de deur weer uit met een „Dag m'n poeternol," of dergelijk
vergoelijkend grapje, waardoor Guurtje weer al haar verdriet vergeten was. En als er getuigen waren bij zijn ruwe uitvallen, dan
deed Guurtje maar niets dan vroolijkjes lachen, oolijk met het
hoofd schudden of ze zei: „Zoo'n maloor. Je zou zeggen de grootste
tiran voor z'n wijf. En 't is zoo'n echte goeie lobbes."
Toch ging door het dorp al heel gauw het praatje, dat Guurtje
heel wat van Nard „op te vrete" had, en dat hij een goeden
naam had, want dat hij altijd „narrig" was. Nu is het waar, dat
niet velen reden hadden, hem beminnelijk te vinden. Jansjebuur,
die vóor woonde in hetzelfde huis, kon soms haast een zenuwtoeval krijgen van nijd, als hij haar in het voorbijgaan op den
schouder klopte en toevoegde: ,, Zoo, ouwe tang, weer om 'n buurpraatje verlegen ! " — terwijl hij dan lachend om haar woede
doorliep. Den kinderen van Jan de Pottekriel met hun vuile neusjes
vroeg hij zoo hard, of ze niet eris naar moeder zouën gaan om
een oud hemdslip voor zakdoek, dat die bewuste moeder het hoorde
en met heftige gebaren het hoofd uit het raam stak om te repliceeren. Bij zwager Jan Kruif deed hij altijd, of hij over de gladde
matjes uitgleed, en schimpte hij op het schrale eten: „Alles voor
den pronk en niemendal voor den mond."
,ja, as wij 'n eitjie hebbe, deele we 't met mekaar," siste
zwager Jan dan, bleek van drift. Maar er was geen beginnen aan
tegen Nard, die maar lachte met schuin uitrekken van de dunne
mondspleet, de handen in de zakken en onderwijl nog eens sullend
op de matten en den neus optrekkend voor den gestampten pot,
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„met 'n half-onsie buitenlandsch vet er in." En eer nieuwe uitvallen konden volgen, begon hij op een gullen toon: „'k Zeg zoo
dikkels, menschen, menschen, wanneer wor je toch wijzer! Je nijdig
maken om de waarheid! De vloer met boter smeren en droog
brood eten. Hè, hè, hè!" En zoo gleed hij dan de deur uit, om
den volgenden dag een gewoon vriendélijk praatje te houden en
later weer op het onverwachtst de menschen op de teenen te
trappen.
Zwager Jan noemde 'm „Nard de dwarsdrijver," Jansjebuur
„Onbeschofte Nard," vrouw de Pottekriel „Valsche Nard," en zoo
werd Nard door ieder gehaat, maar ook eerbiedig gevreesd. En
dat alles troostte Nard in zijn armoedje, en deed hem zijn plagerig
lachje niet verleeren.

,

Nard was in het gezin van baas Dullewey langzamerhand even
onmisbaar geworden, als zout in het eten of mosterd bij stokvisch.
En met ontsteltenis werd dan ook zijn besluit vernomen, dat hij
zich verhuurd had aan een bakker op Katwijk, waar hij meer
kon verdienen.
„En reken er maar niet op, dat je 't daar zoo in den kost zal
hebben," waarschuwt Ant, „of dat je zulke pannetjes mee naar
huis krijgt."
„Och, kan je me niet missen, m'n harteboutje?" plaagt Nard.
„Misse as kiespijn. Maar om je wijf zeg ik 't: die stakkerd alleen
in zoo'n vreemd gat, zoo ver van 'er familie!"
„'k Zal je elken dag schrijven, hoor apesnoetje."
„Apesnoet, apesnoet! Kijk naar je eige," gromt Ant beleedigd
en als Nard haar den gebarsten keukenspiegel voorhoudt, al schreewend, „geloof je me niet, geloof je me niet ?" dan tracht ze zich
te redden door een giflenden zenuw-toeval, die pas overgaat als
Nard haar met een emmer water dreigt te kureeren.
Maar toch gaf het een heele leegte in 't bakkersgezin en eigenlijk
in 't heele dorp, nadat Jan Kruif zijn geachten zwager Bernardus
Theophilus met zijn bloemenschuit had verhuisd.
Ant kon weemoedig tegen den nieuwen knecht klagen, hoe
jammer 't was, dat die den oolijken Nard niet had gekend; in de
klompenschuur van baas Kruif wou voortaan 't debat tusschen de
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bezoekers maar niet recht warm loopen; vrouw de Pottekriel had
zoo geen gelegenheid meer om haar bitterheid te luchten; de oude
Jansjebuur zelfs vond haar buurtje als uitgestorven en zwager Jan
bekende tegen zijn vrouw, dat Nard toch wel 'ris leuk uit zijn
hoek kon komen.
Waterkerk miste Bernardus Theophilus wel!

Maar Bernardus Theophilus miste ook Waterkerk.
Aan den vollen kost van bakker Dullewey dacht hij als aan de
vleeschpotten van Egypte. Van de vier gulden, die hij nu verdiende
moest de vrouw letterlijk alles betalen. En de bevalling kostte
veel, z'n vrouw bleef lang ziek, de kleine was tobberig. De menschen
op het dorp verfoeiden hem al heel spoedig: ze schenen niet zoo
goed als de Waterkerkers het wezen van den schijn te onderscheiden.
De bazen evenmin. In twee jaren tijd bediende Nard successievelijk
alle bakkersbazen van Katwijk- binnen en -buiten. Hij begon zelfs
stil te worden en vergat soms het aardigste diertje, dat hij 't
brood overreikte, onder de kin te strijken of met een gebaar van
omhelzen te verschrikken.
Maar zijn kindje, z'n Toosje, troostte hem over dat niet begrepen worden.
Al komt Nard midden in den nacht thuis van z'n werk, hij
moet eerst in het kribje, dat boven in z'n bedstede hangt, naar
't kleintje zien, op gevaar af, dat het licht het wakker maken zal. En
al moest hij om twee uur in den morgen uit bakken, hij kan niet
opstaan zonder een zoentje op het ronde gezichtje te geven en het
blootgesparteld lijtje toe te dekken.
En dan opeens de croup en het kindje spoedig gestikt!
Nard heeft geen enkelen traan gelaten. En Guurtje klaagde en
jammerde, tot ze er erg in kreeg en er van schrok: Nard zag er
zoo wonderlijk uit, zoo'n strak gezicht en de oogen zoo verschrikt l
't Was of hij gek zou worden. Die angst deed haar over het verlies
heenkomen. En die angst bleef haar lang bij, als ze zoo dikwijls
Nard nog midden in den nacht diep hoorde zuchten. „Slaap je niet,
Nard?" ,,Kom, mensch, laat me nou m'n tuil uittuilen!" „Je moet
je der overheen zetten, Nard. Zussie juicht nou aan Jezus' troon in
blinkende kleertjes ...."
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En dan Nard aan het brullen, niet schreien, brullen als een wild
dier, tot de Hoffmann-druppels, die Guurtje 'm tusschen de tanden
goot, hem kalmeerden.
Overdag was hij gewoon, alleen wat stiller en erg sarrig. Zijn
bazen kregen gauw genoeg van hem, en zoo had hij midden in den
volgenden winter, die heel streng was, geen werk, en spoedig
geen brood.
Guurtje trachtte haar vroeger jolig lachje weer te vinden, om er
bij Nard den moed wat in te houden. Nard schreef aan zijn vader,
en kreeg een pakje met grauwe erwten en bruine boonen gestuurd,
die beide niet te koken waren. Toen kommandeerde hij zwager Jan
Kruif op, om hem te komen verhuizen naar Waterkerk. „Als je
lang wacht, vind je ons dood van honger en kou. 't Is lang geen
grapje, geen vreten in je lijf!" Dat was 't slot van den brief.
En met zijn vrouw gezamenlijk onder een paar dikke dekens,
deed Nard ten tweeden male zijn intrede in Waterkerk, nu per slee,
waarin zwager Jan het echtpaar tot achter de werf van den klompenmaker voortduwde.
„Nu kom ik jullie armoedje opvreten," was Nards gulle bekentenis.

't Was nog vroeg in den morgen en over het zwarte, walgelijke
water van de Singelgracht zweefde een kille, grauwe mist, die
scherpe zeep-geuren scheen op te walmen. De Munttoren klingelde
„Schilder, 'k wil mezelven zien ", en andere tingelden daar van
ver zacht doorheen, tot een zware stem uitdreunde met zes galmende
slagen.
Zolderschuiten gleden log door de gracht, terwijl de schuitenvoerders soms den boom door het water lieten sleepen, om zich de
tinteling uit de verstijfde vingertoppen te beuken.
De Waterkerker bloemenschuitjes lagen tegen den hoogen Singelwal met de parmantige mastjes er pittig boven uit, als kleine jongens,
die, op de teenen zich heffend, met den neus boven een schutting uitgluren. Van Vijzelstraat tot Koningsplein stonden de bloemen in
het gelid, erg kleurig al was het koud: dubbele, witte en roode
madelieven , primula's, purperen muurbloemen in heldere vakken
tusschen groene heesters en knoppende geraniums en fuchsia's.
De boertjes daar achter, zich de vingers warmend in de zakken
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of tegen de schouders kloppend en heen en weer drentelend, terwijl ze de voorbijgangers in het oog hielden, om een nieuwsgierigen
kijken te verlokken met een uitnoodigend: „Zinnigheid, meneer ?"
Jan Kruif is maar even in zijn roetje gekropen, omdat „'t toch
nog zoo dood is". Maar, de mik tegen zijn borst, om er met zijn
vlijmend snoeimes een dik geboterde snede af te snijden, waakt
hij over zijn stalletje, met het hoofd door het kleine kooideurtje
loerend als een goedige hond uit zijn hok. Uit de Vijzelstraat zag
hij de karren ratelend het Muntplein overschieten en haastige
menschjes de sluis overtrippelen. Ineens dacht hij zoo aan zijn zwager
Nard, die om dezen tijd ook nog al eens die straat uitkwam, gebogen achter zijn azijn-karretje, en meestal in een stemming om een
groot deel van zijn geboterde mik naar binnen te werken. Zijn goeie
zuster Guurt wist 't ook, dat ze met een dominees-zoon getrouwd
was! Den heelen winter door vader Kruif uit de hand gehouden!
Bakker Dullewey liet Nard als noodhulp nog al'ris wat verdienen,
maar dat geld was noodig om weer in het huisraad te komen, dat
ze in Katwijk hadden moeten van de hand doen. En nu had Nard
in dit eene voorjaar in Amsterdam al wel tien verschillende ambachten
uitgeoefend. Kijk, als hij daar niet aankwam! Goeie hemel, 't is of
de kar hèm voortsleept, zoo zeult hij er achteraan. Flap, daar leit hij !
Ja, 't was Nard en 't gaf op den vroegen morgen een heel standje.
Maar Jan liet de kar achter zijn stalletje rijden en Nard, die alweer
opstond, liep met hem mee naar zijn roetje. Daar zaten ze nu samen
uit het hondenhokje te loeren, Nard alleen vol aandacht voor de
geboterde miksneden, Jan nu en dan het lijf wat verder uit het deurtje
rekkend , als hij een kooper meende te bespeuren.
Toen er geen kruimeltje meer over was van de mik, gromde
Nard: „'t Is geen grapje, geen vreten in je lijf!"
De azijn-handel bleek ook al geen vooruitzichten op te leveren,
al had Nard nog zoo gespeculeerd op het geduld, waarmee het
artikel zich versnijden liet. „Sjouwen, sjouwen en geen rooien cent mee
te verdienen," gromde Nard.
Jan maakte zich ongerust over zijn zuster, maar Nard merkte heel
beminnelijk op: „Wijven zitte stil op 'er stoel. Die weten er niet van,
al zouën ze in geen week te eten hebben."
„Maar 'k zal ze je meegeven ," troostte hij goedig. „M'n meubeltjes
ook, en 'k ga zelf ook mee. Hier is 't voor 'n fatsoenlijk mensch
niemendal, de dood in den pot."
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Een lange, doove juffrouw met een hoorn in de hand wees juist
naar een gezet polletje dubbele madelieven en Jan moest zijn hondenhokje uit, om in den hoorn een veel te hoogen prijs te roepen,
wat de juffrouw, als door een orkaan voortgestuwd, deed wegstuiven.
Toen Jan terugkwam, lag Nard heerlijk onder de dekens en
snorkte, dat de schuit er van op en neer dobberde.
Den volgenden morgen roeide Jan Kruif de breede sloot langs zijn
erf in, en toen zijn vrouw hem verwelkomde, deed hij het roefje
open en toonde hij haar zwijgend het rustig sluimerende echtpaar
Bleekers, dat eerst tegen den avond ontwaakte en aan wal stapte,
goed uitgerust voor den derden aanval, dien ze op een bestaan in
Waterkerk zouden wagen.
Dezen keer was de aanval buitengewoon energiek. Nard begon
als molenaar en verrichtte daarna allerlei landwerk, wieden, aardappelrooien, vlas plukken.
Maar zeker zou de winter hem opnieuw met honger gestraft
hebben, als niet zijn moeder plotseling gestorven was en hij een paar
honderd gulden als zijn moederlijk erf had uitgekeerd gekregen.
En tegen het voorjaar begon hij eieren, haantjes, eenden, konijnen
enz. op te koopen om ze in Amsterdam te slijten.
Nard had thans een goeden greep gedaan.
En na een paar jaar reed hij met kar en paard de boeren rond,
om hun de artikelen af te koopen, en twee keer per week naar
Amsterdam, waar hij de gunst der dienstmeisjes en dus ook die
der mevrouwen wist te verwerven, en zoo meer klanten kreeg dan
hij kon bedienen.

II.
Voor het winkelraam stond een glazen vaas met eieren en een
vat boter, terwijl een paar worsten, wittig uitgeslagen, bungelden
aan een ijzeren roe-tje daarachter. Zoodra de bel even tingelde,
kwam Guurtje aangeloopen met drukke haastbeweginkjes, de handen
vlijtig aan het bonte boezelaar afvegend, al zou ze die pas gewasschen hebben, en met een driftig hoofdknikje en vriendelijk lachje
den klant verwelkomend. En het onoogelijke winkeltje had klanten
van allerlei aard: dronken lui, die hun flauwe weeheid kwamen
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koelen aan Guurtjes heerlijke leverworst; dienstmeisjes, die rekenden
op een „plakje beuling" toe; werklui, boertjes of burgermenschjes,
die hun gezin eens wilden trakteeren; en vooral kinderen, die vrouw
Bleekers zoo aardig vonden en nooit met leege handen - de deur
uitgingen. De schel tingelde dan ook zoo'n heelen dag en Guurtje
draafde maar van achter naar voren en omgekeerd.
„Tussche neus en lippe moet je je werk doen," grinnikte ze
goedig tegen Nard, ,,nou ben ik al vier keer in m'n groente-schoonmaken 'estoord ...."
En eer ze het mes goed in de kool had gezet, om die fijn te
snijden, ging de bel al weer heftig over. Ze lachte maar eens tegen
haar man met een oolijk heen en weer schudden van 't hoofd.
„Wou je 't soms op je stoeltje afkunnen !" gromt Nard, met een
knorrig gezicht een mand hanen van de kar tillend.
„Hè, hè, op je stoel, op je stoel," en gichelend trippelt Guurtje
al weer weg, nog in den winkel lachend over Nards grappen, wat
opwekkend op de klanten schijnt te werken.
Nard staat met de handen in de zakken ondertusschen de haantjes
te beschouwen, die als een hoopje zwarte veeren de mand vullen,
waarboven alleen bloedroode lellen treurig heen en weer lillen. Hij
telt ze met kleine knikjes van het groote hoofd, spuwt nadenkend
zijn tabakssap op zij uit, krabt zich den schedel, die na zijn voorspoed onrustbarend door het dunne haar begint heen te glimmen,
en nijpt zich schurkend in den arm en in het been. Het resultaat
van dat overleg is, dat de mand in het afdakje van de schuur
wordt geplaatst. De grootste hanen grijpt hij aan de vlerken en
onder luid gekrijsch plaatst hij die elk in een afzonderlijke cel. Langs
den wand heeft hij een soort getraliede kast getimmerd, bestaande
uit wel dertig hokjes. Daar worden de dieren vetgemest, die hij er
geschikt voor acht. De beide zwarte hanen staken spoedig hun
klagend geschrei en troosten zich in hun eng gevangenisje met de
rijst, die vorige slachtoffers hebben achtergelaten. Een groote witte
gans waggelt dik in de rondte, onthutst van al dat moordgeroep,
maar valt weer spoedig neer, hijgend van vet, en opnieuw geweekte
maïs in den krop proppend. Nard grijpt hem tastend onder de
vleugels en het zatte dier blaast verontwaardigd. Uit de uitgerekte
mondspleet grinnikt hij sarrend: „Ouwe jongen, bijt nou 'ris ", het
dier in den krop voelend, in de flanken, in de schouders, tot het
wijsgeerig lui zich koest houdt. Groote, Iangharige, Engelsche
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trek- neuzen tegen hem en stil kwekkelen bonte eenden
met den snavel tegen de tralies.
„Zoo vet as modder," gromt hij tegen Pauw Verhoef, een
grooten, onverschilligen lummel, van nauwelijks vijftien jaar, die
Nards gesnauw met een koelbloedig schouderophalen beantwoordt
en het daardoor zoo goed bij hem uithoudt. En zoo malsch as
kalfsvleesch: je zou 'r zoo in bijten."
Nards kaken knauwen op en neer, of hij er al aan smult, en
vergenoegd kijkt hij naar zijn slachtoffers, of hij ze al aan 't

konijnen

braadspit ruikt.
Nard voelt zich rijk als hij zoo zijn bedoening langzaam slenterend inspecteert. Dat was toch heel anders dan tot aan den morgen
voor een heeten oven en overdag achter een zware broodkar. En
geen baas boven 'm, die 't waagde hem te koeieneeren. Vrij in
zijn gangen, vrij om bij z'n vrouw een kopje koffie te halen of
'ris een buurpraatje te maken. En dan alle dag wat anders: van
den eenen boer naar den anderen. Ze zagen 'm allemaal graag
komen, want ze wisten, dat Nard met de rijksdaalders in den zak
liep. Eens in de week naar de markt te Leiden, twee keer naar
Amsterdam zijn klanten bedienen! Daar zou hij toch geen dominee
voor willen wezen! Hij glimlachte in zichzelf en schurkte zich vergenoegd de schouders, zich verkneuterend in zijn vrijheid! Hij kon
niet nalaten, zijn gezicht in een ernstigen, deftigen plooi te
trekken en te mompelen, met den vinger naar den zatten gans
wijzend; „ Bereid u voor de eeuwigheid, gij die van uwen buik een
afgod maakt. Ik verzeker u, het zal Sodom en Gemorrah verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan u."
Pauw schoot op 't gegalm af en werd teruggejaagd met een
snauw: Luie ezel, bemoei je met je werk. Een vos verliest wel
zijn haren, maar niet zijn streken!"
De onnoozele jongen met zijn rooden krullebol begreep niet den
diepen zin der laatste woorden en dat de baas die letterlijk op
zichzelf toepaste. Hij trok ze zich erg aan en voeterde: „Een vos,
een vos! Liever 'n rooie vos dan een kaalkop ! "
Nard grommelde binnensmonds en ging naar zijn kippenren.
Met voorliefde kon hij hier in gepeinzen verzonken staan te pruimknauwen, de handen diep in de zakken, en bij elk slot van één
der vele berekeningen, die hij daar stil maakte, greep een der
handen plotseling zoo diep in den schier bodemloozen zak, dat
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de man op zij zwikte. Ook dacht Nard zich daar dikwijls den
Paradijs-toestand in, zooals die in zijn pronkbijbel geïllustreerd was:
een leeuw met een verheerlijkt menschengezicht een alleronnoozelst
lam lekkend, een goedig grijnzende aap op den rug van een
krollenden tijger .... Ook hier diezelfde eendracht! Konijntjes en
haasjes van allerlei leeftijd en grootte knabbelend aan een koolstronk, een groote Bramah -poetra-haan, die daar nederbuigend
tusschenin pikt en dan weer deftig wegstapt; kriel-kippetjes, die
om een in de warme aarde ingevlerkte faisant, elkaar nazitten,
hoewel in allen vrede, met een wormpje als inzet van den wedren:
een paar ganzen, die den kop in de veeren steken om rustig te
sluimeren, al wippen guitige konijntjes voor hen heen. Vooral de
konijntjes hadden zijn voorliefde. Hij zag sterk het komische in
hun op de achterpooten staan en het al neus-frommelend met de
voorpootjes gesticuleeren als groote redenaars. Hij kon tegenwoordig geen prediker meer op den kansel zien gebaren, zonder
aan zijn konijntjes te denken, die zich even deftig van hun koolstronk konden oprichten, om daarna weer heel aardsch tot hun
koolstronk terug te keeren.
Daar stond het kleine Beppie Noordhoek naast hem: blozende,
ronde wangetjes, echte kers -roode lipjes, ronde guitige oogjes,
zoo blauw als de plekjes aan den hemel tusschen de schaapjeswolken. Ze stak haar handje omhoog en de berekenende knuist
van Nard haastte zich uit den zak.
„Zoo, Beppie. Kom je Nardus-buur een zoentje brengen ?"
Zonder vrees voor de harde stoppels knuffelt het kind het
breede, ruige bakkes, het met paffende zoentjes bedekkend, de
bloote, vette armpjes om zijn hals.
't Werd Nard zoo mild en zoo wee van binnen en hij moest
met geweld een prop doorslikken, die maar niet uit zijn keel wou,
vooral als hij zijn vrouw zoo naar hen beiden zag staren met een
half afgunstig, half verrukt glimlachje. Met grapjes en stoeierijtjes
zette hij de weemoedige herinneringen van zich af, Beppie in de
lucht tillend of op zijn schouders heffend.
Daar viel Beppie's oog op een sneeuwwit konijntje, pas van de
moeder af, dat met de pootjes door het gaas van de ren krabde,
de roode, glanzende kijkers vragend naar Beppie en met het bewegelijke neusje tot een nadere kennismaking uitnoodigend. Ze spartelde
zich los en hurkte voor het gaas, het beestje een pootje gevend
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en op het frommelneusje zoenend, schaterend, omdat het diertje
niet wegvluchtte : „ Buurman, buurman, mijn knijntie! In m'n
poppewage rijë ! In Beppie's wagentje ! " Nard is al in het hok
en op handen en voeten kruipend is hij het eenige wezen,
dat in de ren den vrede verstoort: misschien een symbool voor
zijn volgend leven. Toch lachen zijn breede, soliede kaken en
glinsteren zijn oogen vol pret naar Beppie; maar de heele vreedzame bevolking wipt en scharrelt en fladdert in de hoeken met
angstig lawaai! Het kleine konijntje blijft als een kaboutertje overeind staan tegen het gaas, om de zoentjes van Beppie op het
neusje te ontvangen. Het schrikt even, als Nard het bij de ooren
pakt en rondt zich in elkaar op zijn hand. Beppie danst al bij
het deurtje en is haast te ongeduldig om te wachten tot buurman
het haar in haar armpjes legt. Dan trippelt ze op en neer, met
het hoofdje tegen het sneeuwwitte vachtje, en draaft naar binnen:
„Guurtje-buur, Beppie's knijntie!"
Beppie is al weer weg, het donzige huidje met de bloote armpjes
omkneld. Het beestje hangt met de achterpootjes neer en werkt
zich telkens met een paar krabbels tegen het boezeltje wat opwaarts,
als zijn kopje te benauwd tegen haar lijfje wordt gedrukt. Het
regent zoentjes op zijn neusje en zijn oortjes. Guurtje heeft met
de punt van haar schort eventjes haar oogen afgeveegd en ziet
Nard met haar gewone lachje van een vooruitgestoken snuitje en
met haar oolijk hoofdschudden aan. Ze rept zich maar aan haar
werk en moet nog eens haar schort naar de oogen brengen. Gelukkig tingelt de bel alweer en moet ze met haar vriendelijkste
lachje naar voren draven. Onderwijl spoedt Beppie zich met haar
schat naar huis, nageoogd door Nard, die nog een poos met de
handen in de zakken blijft staren, als er van het hummeltje geen
jurktipje meer te zien is.
Even naar den overkant: bij Matje-buur voor de toonbank een
halfje! 't Kon hem anders zoo branden op de maag tegen den
eten, en het eten kon 'm ook zoo zwaar liggen. Hij zag er net
bakker Van Dulen ook ingaan, deftig bol in zijn blauw-baai gepakt, de handen krom opgetrokken naast het lijf of er eeuwig de
roggebroodjes voor de klanten onder rustten.
Zoo, de natte gemeente weer vergaderd?" treedt hij binnen
en Matje-buur, door haar ronde brilleglazen hem met haar vol
oude-wijfjesgezicht lachend aanstarend, zet met een vlugge beweging
,
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het maagbittertje voor hem. Daarna blijft ze met een open tandeloos mondje, waarin het tongetje rusteloos heen en weer gaat,
haar klanten aanzien. De vloer is keurig met wit zand bestrooid
en zelfs de brutaalste bezoeker sprietst eerbiedig zijn tabakssap
over de onderdeur. Geen een vat vuur op Nards woorden en nu
neemt Matje-buur het voor de eer van haar slijterij op: „Natte
gemeente! 't Is hier een net zakje. Je ben hier niet bij Van
Heimeringen."
„Allemaal nette lui, hè bakkertje ?" lacht Nard. „Je hoeveelste
is dat nou? Hé, hè, 'k zal 't niet aan je wijf overbrieven!"
De bakker zet een zuinig gezicht, want hij is onlangs voor de
tweede maal getrouwd en zijn jonge vrouw houdt hem heel kort.
„En daar is Arie-buur! Altijd tot het endje van zijn neussie
vuurrood, omdat z'n moeder 'm netjes bedient."
Allen lachen, de bakker omdat hij dankbaar die afleiding aangrijpt, Matje omdat ze niet beter weet te doen.
Arie sloft in zijn drank- voosheid achter de toonbank en schenkt
zichzelf in.
„Nou zie je 't is," lacht zijn moeder, „zoo doen kinderen, as
ze groot bennen."
Maarten Toetel zit tegen den muur op zijn bankje stil te grinniken, onderwijl hij zijn vier, vijf glaasjes laat bezinken, en naast
hem kijkt Roel Leeuwerik bespiegelend op de om elkaar draaiende
duimen. Beiden doen niet veel anders dan in de herbergen zitten
en er nu en dan een zaakje opknappen: lijnkoeken of ander veevoeder plaatsen, graan of aardappelen opkoopen, een klein hypotheekje plaatsen bij iemand die in het nauw zit. Ze houden zich
wat achteraf, want zaken zijn er thans niet voor hen te doen.
„Och Matje-buur, zou je de spinnekoppen er nog geen eentje
geven !"
„Stik, haneboer!" scheldt Roei, die nog niet beneveld genoeg
is om den steek niet te begrijpen: het volk had ze dien bijnaam
gegeven, hen bij spinnen vergelijkend, die in hun hoekje hun
prooi afwachten.
wie zeit er wat," plaagt Nard. „Praten de spinnekoppen,
Matje-buur ?"
Bakker Van Dulen lacht, dat men 'm in zijn keel kan zien. Hij doet
Nard graag een pleiziertje, want hij is bang genoeg voor z'n „mallen
bek ", zooals hij inwendig overlegt, » daar ie alles maar uitflapt."
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„Zeg Maarten, of Roei," en Nard legt ze gemoedelijk ieder een
hand op de schouders, ,,je moet er toch 'ris an denke; m'n zwager
Jan zit leelijk in de knel. Die moet zijn landhuur nog betale,
die stommerd. Rejaal z'n landhuur opgevrete van den winter, toen
z'n wijf zoo sukkelde. Je zou 'm mooi helpe kenne met een
hypetekie, acht percentjes. De vent is er stom genoeg voor."
,,Stik, haneboer ", scheldt Roei nog eris, hem van zich afduwend,
maar Maarten houdt zich de vooze buik vast van 't lachen: 't was
niet zoo leelijk als de streekjes van zijn concurrent voor den dag
kwamen, en hij gichelt: „acht percentjes, acht percentjes!"
Wrokkend smijt Roei aan Maarten vier, vijf leelijke zaakjes voor,
die deze voor z'n rekening heeft. Hoeveel lijnkoeken had Hein de
Jong te weinig op de duzend? Hoe netjes had-ie weduwe Buizerd
opgevreten met zijn mooie hypetekies en leeninkies ? En 't koolzaad
van Krijn Kniep, die in den knel zat, en van Klaas Wulp, en de
bieten van Hannes Lanser met voorschotjes gekocht?
Maarten blijft onverstoorbaar kalm en sart Roei nog meer, door,
voorbij hem heen, tot Nard en den bakker het woord te richten:
„Zou jullie weduwe Butter geld durve geve op'er drie onnoozele
koetjes? Nou ja, 't hooi van der wei krijg je dan wel zoowat te
geef, maar 't is toch 'n heele waag."
Arie wordt nog paarser aan zijn neus door de onbedaarlijke
pret, en bakker Van Dulen helpt Nard nu en dan een handje,
dankbaar zelf buiten schot te blijven.
En als de beide philantropen op de bank opstaan en dreigen
handgemeen te worden, wipt Nard zijn afzakkertje uit en vraagt
aan Van Dulen heel gemoedelijk: „Zeg, betaalt de weduwe Buizerd
nog al geregeld ?" Bakker Van Dulen had haar namelijk het eerst
de deurwaarders op het dak gestuurd, om de vijftien gulden, die
hij van haar kreeg.
Van Dulen houdt van schrik zijn glaasje Matje-buur nog eens
voor en poogt te grinniken: „Broodgeld en huishuur of landhuur
dient er eerst af, wat jij Matje-buur? Dat moeten de menschen
niet vergeten."
„Ja, anders zou jij een bittertje minder hebbe, en dat zou je
vrouw spijte."
Er heerscht weer een totale harmonie in 't kroegje van Matjebuur, te oordeelen naar het algemeen gelach.
En Nard schuift de straat over, vierkant met de handen in de
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zakken, het breede gelaat ook vierkant met de schuin uitgerekte
lacherige mondspleet, waaruit nog stille grinnikjes grommen.
Beppie rijdt op zijn breede schelpenpad haar dierbaar konijntje
in het poppenwagentje heen en weer, en hij staat er stil naar te
kijken, naar het onnoozele wit-donzen diertje met de diep-roode
oogen, naar het naieve ding met de frissche lipjes en ernstige,
schuldelooze drukte. Hij moet het even knuffelen.
„Nardus-buur moet weg, Nardus-buur ruikt bah!" pruilt het
meisje en is weer vol zorgen voor haar beestje.
Nardus-buur sluipt stil naar den winkel en loopt onder zijn werk
in het geniep koffieboontjes te knauwen, om de dranklucht te
verdrijven.

III.
De eieren-vaas en het uitgeslagen worstje zijn zorgvuldig achter
de gesloten blinden verborgen. Slechts door het bovenlicht van de
deur valt een huilerig licht in het winkeltje, waarin de blinkend
gepoetste balans en weegschalen zich nog een blij glansje trachten
te geven. Nard staat zich geeuwerig uit te rekken, vierkant gepakt
in zijn nieuwste blauw-baaien buis, want sedert hij als jongeling
uit Leiden droste, is hij het bakkerscostuum steeds getrouw gebleven. 't Is Zondagmorgen en Nard wijdt zijn stichtelijke viering
van dien dag altijd in, door in het schemerige winkeltje langen
tijd in diepe gepeinzen te vertoeven. De geuren van reuzel, boter
en worst, zwaar en prikkelend na een heelen nacht opgestapeld te
zijn in de goed opgesloten kleine ruimte, werken eerst slaapwekkend op hem, maar na goed uitgegeeuwd te hebben, stopt hij de
handen in de zakken en wandelt op zijn blauwe kousen achter de
toonbank heen en weer als een schaduw in het halfduister. Alleen
als het bovenlicht op zijn kale schedel valt, glimt die helder op,
wit schijnsel uitstralend. Zijn gelaat vertoont dan een blijde uitdrukking, maar de vastgesloten mondspleet heeft toch nog een klein
ironisch trekje in de hoeken. Welke gepeinzen hier Nard's hoofd
vervullen, is niemand ooit bekend geworden, maar na een geruimen
tijd op en neer drentelen en druk rondstaren van de eierenvaas
naar de worst en vandaar naar de weegschalen of naar het botervat
of de koffiebus, is zijn gemoed in de vereischte stemming gekomen
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en opent hij het kleine kamertje daarnaast, — zijn studeerkamertje,
zooals Guurtje het met eerbied noemt. In een hoogen leunstoel —
een erfstuk uit den inboedel zijner ouders — zet hij zich hier op
zijn gemak, recht tegenover zijn boekenrek, waar een Grieksch
bijbeltje een glimp van zijn voormalige geleerdheid toont. Verder
zijn het Smijtegelt's, vader Brakel's, Bunyan's, Comrie's en meer
in perkament gebonden theologen. Thans ligt voor hem: „ De
Donderslag der Goddeloozen," een boek, waarvan de titel hem
als muziek klinkt. Nard hield van krasse termen, wat zijn knecht en
zijn vrouw zouden kunnen bevestigen. Zijn brilleglazen staren echter
meer over dan in het vergeelde boek: aan éen woordje, ja, aan
éen letter had je soms genoeg, beweerde hij, als die maar aan
je hart geheiligd werd. De reuzel- en botergeuren walmden door
een kier van de deur naar binnen, maar het is boven allen twijfel,
dat Nards geest niet door het aardsche werd afgetrokken van zijn
vrome bespiegelingen over het éene gelezen woord of letter.
Eerst als de kerk uitkomt, plaatst hij zijn bril in „De Donder
staart het raam uit, heel wereldsch de-slagderGozn"
voorbijgangers in zichzelf critiseerend. Het gebeurt daarbij wel,
dat zijn mondspleet zich verder uitrekt tot een sarkastisch lachje,
als hij bedenkt, hoe statig sommigen huiswaarts gaan en geen
lettertje van dominee's woorden gehoord hebben. En dan nog,
wat was zoo'n preek van dominee Staverden: zijn konijntje, dat
de pootjes van de koolstronk deftig ophief, lipfrommelde en weer
op zijn stronk neerviel, — zijn Brama-poetra-haan, die zijn gortjes
even in den steek liet, goedig kok-kokte en dan weer doorpikte.
Zijn mond rekte zich al sarkastischer uit: dominee Staverden met
zijn liefde, liefde, liefde .... En hij las nog eens den titel van het
gele boek: „De Donderslag der Goddeloozen!" Als hijzelf op zijn
knecht boos was, dan schudde hij 'm door mekaar. En hoeveel
te meer vergrijpen wij ons dagelijks in Gods heilig oog.. . . Maar
daar gingen ze braaf naar huis: „jongens, zoet wezen tegen
mekaar, elken dag, dan kom je in den hemel." 't Was godslasterlijk en hij zag nog eens in het boek, naar het met groote
Duitsche letters gedrukte woord: „eeuwige verdoemenis."
Daar werd bescheiden aan zijn deur geklopt: „Of u een bakkie
komt doen." Dat was Sientje Marken, het kind van zijn zwager
Joost Marken, den eigenwijzen domkop, die na zijn vrouw verloren
te hebben, gelukkig naar Amsterdam vertrokken was. Sientje was
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maar bij meuie Guurtje gekomen. Nard beweerde toch, dat de
familie van zijn vrouw hem opvrat.
Daar zat het heele huis weer vol: zwager Jan met zijn vrouw;
nicht Mie Buis met haar strak oude-vrijsters-gezicht en haar platte
boezem; zwager Kees met z'n half-wijze Lubbertje: een hoop
nichtjes en neefjes.
„Zoo, 't preekie weer beet," gromde Nard, op zijn kousen
naar binnen sloffend.
„Dag zwager, dag Nard, dag oorre," was 't door elkaar gegeven woord.
„Dag oome," grinnikt Nard na, „oome z'n koekies opvrete,
dat kenne jullie."
Een luid gelach! Maar zwager Jan doet niet mee en smijt onweêrig de bitterkoekjes van zijn schoteltje in het theeblad.
Guurtje schudt met een lief lachje driftig haar hoofd en troost:
„Je moet 'm maar kenne."
„As je in de kerk kwam, zou je niet altijd zoo raar doen,"
brengt zwager Jan er uit, die om niemendal bleek van drift wordt
en dan haast niet uit zijn woorden kan komen.
„Zegent ze die u vloeke," roept Lubbertje met haar wijden
mond en haar schreeuwstem, „de domenie kan 't maar mooi
anzegge."
„Jullie allemaal naar de hel preeke, dat zal ie," antwoordt Nard,
een bitterkoekje van het theeblad zelf opknabbelend. „Met 'n ingebeelde hemel naar de hel, m'n goeie man !" En het tweede bitterkoekje verdwijnt.
Zwager Jan wordt nog bleeker en wil uitvallen, maar Guurtje
schudt heftig het hoofd en knipt met de oogen, of ze weer wil
zeggen: „je moet 'm maar kennen." Dan brengt ze het praatje op
wereldsche zaken: sukkelende kinderen, op Beppie met haar konijntje,
op den winkel. En zoo redt ze den vrede tot allen opstaan.
,.Nou, sta jullie maar niet op," zegt Nard tegen Kees en Lubbertje.
,Jullie kwamme toch om van m'n saucijssies te smulle. 'k Word
toch door de familie opgevrete. Dat kan er ook nog wel af."
Dat is Nards vriendelijke uitnoodiging om te blijven eten en
Guurtje lacht maar: „Zoo is ie nou altijd. Maar jullie kenne
'm ok al."
Lubbertje laat zich niet lang noodigen en Nard lacht: „kom 'ris
mee, ruik is in de keuken." En de arme ziel, die nooit spek of
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vleesch proeft, lacht haar grooten mond open: „Nou, wat ruike
ze lekker, die sesijssies P'
„Gistere versch uit Leiën meegebracht, Lubbertje. Nou zal je
Keessie nog 'ris te gast gaan. Ik had al met 't koopen op 'n paar
hongerlijers gerekend."
Kees en Lubbertje lachen dankbaar en zwager Jan zegt Nard tot
afscheid nauwelijks goeden dag.
's Avonds komen de geloofsvrienden: Roondert, een welgesteld
metselaars-baasje, klein en met een scherp, levendig gelaat; de
lange, lijzige Jacob Meles, die half renteniert, half speculeert; de
rijke teeldec Tinus Staak met zijn benepen vrouwtje.
Roondert is de geldschieter van Nard, want zooveel had deze niet,
om het mooie spul met de groote schuur en het ruime erf, dat hij
eerst huurde, zelf te koopen. Roondert heeft hem daarbij geholpen,
onbaatzuchtig, tegen lage rente, en voor hem wordt dan ook altijd
de hooge familie-stoel bestemd, dien hij met een zekere waardigheid bezet.
Guurtje is de eenige, die druk babbelt, heel wereldsch over mooi
weer, ervaringen in den winkel en de daar vernomen dorpsgeruchten. Het sombere, pittige gezicht van den kleinen Roondert, die
heelemaal neergevlijd ligt in den leunstoel en de beenen nog genoegelijk uitstrekt op een anderen stoel, klaart heelemaal op bij de
vroolijke lachjes en drukke hoofdknikjes van het altijd goedgehumeurde gastvrouwtje. Hij voelt zich hier lekker, veel beter dan
in het ongezellige thuis met de bazige, eeuwig kijvende dochters.
Guurtje, altijd zoet-lachs, de lippen goedig vooruit pruilend, en
altijd zoet- praats, druk met kleine levendige gebaren, boeide den
goeden man en deze sympathie was zeker een der voornaamste
reden van zijn gul geldschieten. Hij ging zoo ver, Guurtje voor
„een kind des Heeren " te achten, en dat zelfs vol te houden tegenover Jacob Meles en Tinus Staak, die haar zoo ijdel en zoo wereldsch
druk vonden.
„En toch voel ik 't, dat het een kind des Heeren is, zóó, hier,
hier voel ik het," en dan klopte het mannetje driftig op zijn hart.
„'k Kan er zoo'n blije grond voor hebbe en 't kan me soms zoo
duidelijk ingegeve worde, dat ze 'n gekochte is met Zijn bloed."
Daar viel niets tegen in te brengen, maar toch behandelden
Jacob en Tinus de gastvrouw haast als éen, die geen deel had
aan hun geestesleven.
29
IV
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Onder Guurtjes wereldsche gesprekjes, stopt Roondert afgetrokken zijn Goudsche pijp met plechtige vingerdeukjes, terwijl hij haar
met welbehagen tegenglundert. Meles heeft de lange beenen als een
hoog hek voor zich gekruist en rookt met hoorbare lip-paffen en
dichte oogen. Staak zit recht op zijn stoel, blijkbaar gesteund door
zijn eenige keeren om den hals gewonden zijden das, stijf toegeknoopt vest en hooge kraag der lakensche jas. Zijn mouwen zijn
vervaarlijk lang en alleen de vrije, harige vingertumpen houden
zijn gevlamde doorrookertje knuffelig vast. Hij maakt een zieligen
indruk en zijn vrouw dien van een eppertje. Sientje Marken staat
bij Nards stoel. Hij laat zich goedsmoeds met een sajet-draad in
het gelaat kriebelen met een gezicht als van den paradijs-leeuw uit
zijn Staten-bijbel.
„Kom, sta jij je oome weer te flikflooie? Naar je bed," is
Guurtjes bevel, en lachend met haar pruil-lipjes: „Ze weet de baas
zoo te vangen. Vraag maar of de baas 'er niet weer naar Joost
wil sture."
„'n Brutale kat," klopt Nard haar tegen de wangen.
Onderwijl vindt Meles, dat de wereldsche inleiding lang genoeg
geduurd heeft en opent hij zijn oogen, legt zijn pijp met een zucht
op de tafel en verklaart:
zoo is nou de wereld. Kindere, 'n bakkie koffie en de
dagelijksche nieuwetjes trekke ons hart maar naar omlaag."
Guurtjes gezicht plooit zich eensklaps somber, doch ze knipoogt
nog driftig tegen Sientje, die in haar ondergoed uit de alkoof wil
komen. Met de anderen zucht ze een bevestiging mee.
„En hier in Waterkerk vooral is er zoo niks, dat ons wat
losser leert worde."
„Zoo is het, zoo is 't!" knikt Tinus stijf. „Waterkerk is dood,
dood, dood as 'n.... as die tafel," en dit zeggend slaat hij daar
heftig op, dat Sientje nog even uit de alkoof komt loeren en
Lubbertje, die overal zenuwen heeft, opschrikt. Hij ziet uitdagend
rond en vervolgt: „Dan moest je in mijn jeugd wezen. Domenee
Venema ging zoo 's avonds 't dorp wel rond en luisterde aan de
rame. En wat hoorde'n ie dan, strijk en zet? Psalme zinge,
Gods woord leze! Dat hoorde'n ie. En luister nou!"
„Ja, luister nou, luister nou," grinnikt Nard."
„Smousjasse, vloeke, malle praat uitslaan zou je hoore," bevestigt Meles, en Tinus vervolgt met den klemtoon op elke letter-
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greep: „Omdat Waterkerk van Zijn geboden is afgeweken en den
valschen profeet volgt."
„God zal al die verlorene en bedrogene van Staverden's ziel
eische," rookt Tinus er tusschen door.
Van dominee Staverden blijft niet veel heel: een valsche profeet,
de Anti-Christ, een schriftverdraaier is hij en Tinus Staak vooral
voorziet een schrikkelijke afrekening in den dag der dagen, ,,want
het zal vreeselijk weze in de hande te vallen van 'n levendige God
en dan te moete zegge: Heere, Heere, ik heb de weg wel gewete,
maar ik wou genadiger zijn en goedertierener dan Jij ! "
Lubbertje rilt van het vooruitzicht en haar Kees zucht ook mee,
nu de heele schaar met stil gesteun antwoordt, en zelfs Sientje
moet in haar kussen zuchten, bevreesd door den dreigenden toon,
waarop dominee's vonnis wordt geveld.
Ze heeft het heele gesprek gevolgd en het beangstigt haar
vooral, omdat ze van dominee Staverden allerlei vriendelijke herinneringen heeft: hij kon zoo mooi vertellen op de leering, zoo
lief van Jezus en van den hemel, zoo heel anders dan de schrikkelijke
dingen, die ze hier altijd hoorde; zoo vaak had ze een aardig
boekje als prijs voor haar trouw catechisatie -bezoek gekregen;
ze kon hem niet in haar gedachten zien zonder een schaar kinderen
achter hem en aan zijn hand. En ze lag ten slotte in haar bed
te snikken, als ze dat vriendelijke grijze hoofd zoo midden in de
vlammen zag en Tinus bezig het vuurtje op te poken.
Gelukkig voor Sientjes nachtrust en voor dominee's toekomst
haalde Meles het preekenboek voor den dag, dat als alle waarlijk
goede preeken uit het midden der 18e eeuw dagteekende.
Onderwijl passeerde de oude dominee juist met zijn huishoudster
Bleeker's woning en groette hij Guurtje beleefd, die het hoofd uit
de ramen stak om de luiken te sluiten. Toevallig speelde de kleine
jongen van Jan Kruif nog even buiten en huppelend kwam hij op
den dominee af. En tusschen hem en de huishoudster sprong hij
nu als een lammetje en was niet tot teruggaan te bewegen. De
oude man bracht hem nu getroost maar zelf even naar zijn ouders.
Net as in de Bijbel," zei Jan tegen zijn vrouw, toen de predikant weg was. „Laat de kindertjes tot me komen. De dominee
zit altijd rondom in de kindertjes."
Sientje Marken was juist uit een benauwden droom wakker geschrokken en toen meuie Guurtje aan haar bed gehoord had, wat
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het was, vertelde ze aan het gezelschap met een glimlachend hoofdschudden: „Zukke kindere! Nou was ze wakker geschrokke omdat
ze dominee Staverden uit de hel had willen trekken en toen 'er
eigen vingers had gebrand."
Nard moest er om lachen, maar Lubbertje zette een gezicht of
ze er van ijsde en Staak profiteerde: „Aan kindere en onverstandige heb ik de verborgenhede geopenbaard, spreekt de
Heere Heere."
De lezing werd weer voortgezet. Sientje droomde nu van een
wandeling aan dominee's hand in zijn mooien tuin, en het jongetje
van Jan Kruif riep hardop in zijn slaap: „0, vader, 'k heb de
domenee 'n handje gegeve ! "
En de oude Staverden zelf kalmeerde broeder de Jong, den
oudsten ouderling, die een pijpje was komen rooken en heftig
uitvoer tegen scheurmakers als Meles en zijn vrinden: „Ze meenen
het goed, broeder. Ieders hart heeft weer bizondere behoeften ...."

IV.
't Is een groote dag voor vrouw Bleekers: de baas moet den
boer op met zijn brikje, om eieren en haantjes op te koopen. Elke
week telde drie zulke groote dagen: 's Maandags de klanten in Amsterdam bedienen, Donderdag den omtrek afrijden om nieuwen
voorraad in te slaan, en Zaterdag naar de markt te Leiden. Dat
waren dagen om het hoofd bij te verliezen. Reeds den avond te
voren had ze moeten overleggen, wat er zooal op de brik geladen
moest worden. En dan kwam er 's morgens nog zoo veel kijken:
de tallooze boterhammetjes met fijne worst inpakken, toezien dat
Nard wel behoorlijk zijn das en zijn dikste blauw-badlakensche buis
en zijn oliejas meenam, of dat hij zijn geklutste eitjes eerst nog
kreeg met een scheutje rum. En als hij dan tot afscheid, na zijn
pruim wat heen en weer gerold te hebben met de tong, gromde:
„nou dag, m'n ouwe totemetol !" en Sientje een tik met de zweep
op haar dikke rokken gaf, dan kon ze 'm meest nog weer nahollen
met zijn portemonnaie of zijn perkamenten zakboekje, waarin debet
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en credet gezellig in potloodkrabbels dooreen huisden. Zijn neef,
de schoolmeester, had hem vaak uitgelachen om zijn kabalistische
notitie's, maar ten onrechte. Nard beweerde toch, dat alleen wrakke
zaken behoefte hadden aan een vernuftige boeking. Hij kocht contant
en verkocht contant en dan kon 't hem niet schelen of hij verdiende of verloor: „als hij maar rijksdaalders overhield," was zijn
geijkte geestigheid.
Daar rijdt hij heen, diep gestoken in zijn dikke bakkersbuis, de
leidsels stevig in de handen, of hij vreest zoo ten hemel te varen
met zijn gespan. Want zoo heel erg vertrouwd was hij nog niet met
zijn paard en het beest had kuren. Nauwelijks heeft hij gelegenheid
de kennissen met een zweepbeweginkje te groeten, maar voor de jonge
meisjes heeft hij toch altijd nog een mal lachje of een oolijk gebaar
en zelfs Ant, die nog altijd bij baas Dullewey dient en wel ouder,
maar volstrekt niet mooier is geworden, krijgt de liefkoozing: „Zoo,
mormeltje," tot verwelkoming.
Op de brug over de Ringvaart is het eerst uitkijken. „Het
paardje is net as Lubbertje," beweert Nard tegen Pauw, die al
onverschillig van huis uit, zich zorgvuldig oefent in het aannemen
dier vrijmoedigheid en onafhankelijkheid van geest, zijn meester eigen.
,Mijn 'en zorg," haalt de jongen de schouders op, en zet zijn
lange onderlip weer tot een fluitsnuitje, om de pot-pourri te beginnen,
die eerst aan den avond bij de thuiskomst zal afgefloten zijn.
„Net as Lubbertje," vervolgt Bleekers goedmoedig, „overal
zenuwe. — Hé, ho, hond, zè-je bedaard weze !" Maar het dier
spitst de ooren en heft den kop op, schrikkerig op zij ziende naar
een naderend zeil in de vaart, naar een wit papiertje op de brug,
naar een touw over de leuning. Eerst op den Ringdijk is het weer
wat kalmer. Het is den voerman een heele verlichting, geen boot
in de vaart te bespeuren en zelfs Pauw voelt er zich door opgelucht,
want hij had evenmin lust om in het kanaal terecht te komen.
„Daar komt de knol goed af: geen boot in 't gezicht," gromt
hij half-luid.
„Moet-ie maar an wenne," snoeft Nard, „wat jij, jonge!" En
hij sjort aanhitserig aan de leidsels, om de voorbijvarende bloemenschuiten zijn beredenheid te laten zien.
Die schuiten bij zessen of achten aaneen ge-enterd en door een mager
paard getrokken, kwamen terug van de Amsterdamsche bloemenmarkt. Dat bracht Nard weer in een ernstiger stemming. Allemaal
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„Sabbat-schenders," noemde hij ze in z'n hart: Zondagsmorgens
de bloemen in de pramen laden, Zondagsmiddags naar de stad varen,
en wie weet wat Zondagsnachts uitvoeren! Er was er net een in
't heele dorp, die Zondagsnachts op klokslag van twaalven pas
afvoer, om den Sabbath te kunnen houden. 't Was toch te zien,
hoe 'n dooie boel 't in Waterkerk woest wezen. En die oude „koekedeeg-dominee ", — schold Nard in zijn heilige verontwaardiging —,
vond dat alles braaf en wel! 't Zou Sodom en Gomorrah verdragelijker wezen in den dag des oordeels dan dien valschen profeet. —
Seitje van den kouën bakker kreeg onderwijl een tikje met de zweep
en een zoenhandje en na haar aanmoedigend: „Ga door, maloor!"
een dreigend opgeheven vuist, wat Pauw even zijn fluitsnuitje tot
een onverschillig lachje deed verplooien. — Daar kwam weer zoo'n
ploeg bloemenpramen. Hola, alle hens aan 't dek, zie je wel? En
nog verscheidenen langs den dijk, die lachend meeliepen. Zeker
een grappenmaker aan boord! Als dat broeder De Jong, de ouderling, niet was! Ja wel, maar nu ziet zijn deftige gezicht zoo rood
als zijn roodste geranium. En wat 'n snaps! Een maag vol spraakwater en een borst vol louter inbeelding! Natuurlijk, over dominee's
en over kerkeraadje-spelen wauwelt-ie! En nu aan het schelden:
„Daar hè-je juist zoo'n fijne loeder! Zoo'n kwezel, die ons goeie
Staverdjie voor een Baal-priester uitscheldt. Verkoop je klanten
liever geen stinkende eieren !"
Nard wierp een medelijdenden blik op zij. je ben vol zoeten
wijns: nou is je beetje verstand heelemaal zoek," schold hij terug
en toen hij al ver weg was, hoorde hij den verontwaardigden ouderling nog krijschend beweren, dat hij eigenlijk barstte van verstand.
En zoo reed Bleekers het erf van boer Van Wijck op, in
ernstige gepeinzen verzonken: 't was alles mors-dood in Waterkerk!
Van Wijck was ook al zoo'n dood element, een echte volgeling
van ds. Staverden. Maar Nard wilde hem toch nog wel het genoegen doen, hem zijn eieren en haantjes af te koopen. Als dat
serpentige wijf hem maar niet het vel over de ooren wou stroogen:
Jawel! „Worden de eieren nog niet wat prijziger ? " vraagt ze
bij-de-hand. — 't Is anders een knap wijf met mooie bruine oogen.
— „Mijn man zei, dat de krant hooger markt opgaf."
„Hè, hè, hè," grinnikt Nard met een verliefden blik, hoe
kan je nou zoo tegen me doen?"
En als de baas zelf de kamer inkomt, zet Bleekers zich heel

ERGERNISSEN.

447

bescheiden in diens leunstoel en klaagt: „ Dat leert je vrouw toch
ook niet van dominee Staverden ? "
„Nee, uit de krant leert ze 't," lachen de bruine oogen.
,ja, 'k moet drie en een kleintje hebben voor de eieren, anders
geef ik ze aan Goossen," zegt Van Wijck kort af, al langkriebelig over Nards vrijpostige manieren.
„Zoo is 't nou bij jullie. Net als bij je dominee: liefde, liefde
en nog een liefdeskoekie toe. En ho, als 't op de centen aan
ons arme tobbers voor niemendal late ploetere." Twee-komt.En
menschen zijn er in hun eer getast: baas Van Wijck, die diaken
is, kan geen kwaad over ds. Staverden velen, en Nard is niet
beter te treffen, dan door hem met zijn gehaten concurrent te
dreigen. En als een onweer uit een lucht vol zonneschijn, kijft
het in eens op: „Dominee Staverden is aan zijn pink beter, dan
heel jullie fijne kliek aan der heele hand."
„Een valsche profeet is 't, die je allemaal naar de hel preekt."
„Van mijn erf af, of 'k trap je der af."
„ Jij, jij? En wie wou je meebrengen?"
„Goossen is niet half zoo'n vlegel als jij."
„ Goossen zal je lekker genoeg afzette, wacht maar."
„Toch niet as jij."
Een verachtelijk grinnikje van Nard en een overbeleefde groet
met zijn pet! De meid stond in de deur te lachen om het geval.
Nard toog als een zegevierende de deur uit en streek de gichelende meid in het voorbijgaan nog even onder de kin.
Voor het raam riep hij naar binnen: „Goossen zal je hier
beduvele en ds. Staverden hier namaals."
Toen steeg hij op zijn kar, greep zelfbewust de leidsels in twee
handen en, terwijl Pauw zijn potpourri voortzette, klokte hij met
de tong verachtelijk in de holle kiezen.
Eens moest Pauw zijn fluit-snuitje tot een glimlach verplooien,
toen hij zijn baas zoo recht voor zich uit starend over de bewegelijke ooren van het schrikkerige paard plotseling de lippen
strak zag uitrekken tot een ingehouden sarkastisch geschater.
„Zulke ezels ! " grinnikte Nard. „Der domineetje is der afgodje.
Slaap, kindertjes, slaap, preekt-ie, en ze "droomen allemaal van
't mooie schaap met de witte voetjes."
De baas spreidde daarbij de armen droomerig zalvend zoo breed
uit, dat het paardje schrok van den ruk aan de teugels en een
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dwarsen sprong over den weg maakte. Omgekeerd raakte de voerman
hierdoor weer uit zijn zelf-bewuste stemming en heesch zich achterover aan de leidsels, angstig schreeuwend: „Ho dan, hei leelijkerd,
hol" dat het arme dier, den bek wijd opengerukt, niet beter wist
te doen dan achteruit te steigeren, den kop stijf omhoog gerukt.
,.Stommerd, we gaan te water," schold Pauw, zijn fluiten even
stakend. En van de brik springend, leidde hij het paard bij den
toom weer midden op den weg.
„Je ken niet sture, je maakt 't stomme dier bang," gromde de
jongen weer opstijgend en dadelijk zijn deuntje hervattend. Nard
hing nu zorgvuldig voorover, om het paardje den vrijen teugel te
laten. Bevreesd zag hij vooruit, of er geen plasje water of een
strootje op den weg lag, waar zijn beest voor schrikken zou kunnen
en nu en dan op zij glurend naar de breede ringvaart, vond hij,
dat het toch niet alles was om zoo'n „dolkop" voor de kar te
hebben. 't Beest bleek echter voorloopig aan geen dwaze kuren te
denken en dat bracht in Nard's brein weer de scène bij boer Van
Wijck terug. Opnieuw schokte hij plotseling met een paar geniepige
schatertjes op, die bij Pauw een schuin uitrekken van het fluitsnuitje veroorzaakten.
„Goossen der eiere verkoope," barstte hij uit. „Ezels der
ezele, en wanneer de cente ontvange? Wie het de riksies?" En
hij klopte met de hand heftig op zijn vollen bundel, dat het
paardje al weer schrok van de toom-rukjes. „'t Zal me benieuwen,
wat baas Soeters te zeggen zal hebben. Die het 'n ander afgodje:
dominee Brechten van de afgescheiënen is z'n afgodje. En Goossen
aanbidt 't zelfde afgodje."
Hij reed de hof-laan af, angstig hangend aan de leidsels om
zijn rijdier in te houden. Maar toen hij goed en wel het damhek
door was, rekten zich zijn lippen weer saskastisch uit tot een fopperig spleetje en van de brik springend, deed hij niet eens de moeite
naar binnen te gaan. Over het in vaag groen en bruin beschilderde
horretje, de daarop prijkende huizen en boomen en boeren, die
koeien aan een touw voortsleepten, met zijn breed bakkers-baaitje
bedekkend, grinnikte hij tegen een in de donkere kamer wit-plekkende
muts: Zeker je eieren aan Goosse verkocht? En tot hiernamaals
op je centjes wachte, net als bij Van Wijk ?"
Dat laatste was een handelaars-vrijheid, die goed scheen te werken,
tenminste de muts verscheen en kwam naar de deur. Een zuur
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bol gezicht, voos en kamer-bleek stond nu voor hem: „'k Dacht
't al, dat je niet op 'm bouwe kon.
Nard klopte op z'n rijksdaalders en plaagde: „Wie op m'n
riksies vertrouwt, het op geen zand gebouwd,"
't Zure gezicht plooide nog knorriger: „Dat hè-je Zondag bij
dominee Brechten kenne hoore: spotters zulle spotters loon
..

."

ontvange."
De baas en de knecht kwamen juist aanloopen: twee vierkante
figuren met zware stroo-baarden en harde, stroeve gezichten.
„Allemaal geld-dominees. Preeken verkoopen net als jullie je
vette hanen: hoeveel geef je 'r voor? Maar gedreve door de
Heilige Geest? Wat blief je ?"
„Wie Mijn volk aanraakt, raakt m'n oogappel aan," gromde
baas Soeters zwaar uit zijn stroobaard, en zijn knecht baste nog
dieper: „En wat is er teerder dan je oogappel ?" —, terwijl de
vrouw zuur zuchtte: „Man, man, blijf van Gods uitverkorene af."
En als in een dorschende drieslagsmaat, kreeg Nard zijn veten
toen hij genoeg had, moest hij nog de lofredenen hooren over
de toewijding en liefderijkheid van ds. Brechten bij kranken- en
armenbezoek. En al gooide Nard er zijn tegenwerpingen over
„geld-dominee's" en over „de verwerpelijkheid van goeie werken"
tusschendoor, de drieslags -maat bleef hem plat-beuken, dat hij er
met een slag op zijn vollen buidel een eind aan maakte.
„Dat kan Goossen niet, al knielt-ie voor jullie domineetje. Koope
kan-ie wel, en betale in drie termijne: nou niet, dan niet en
nooit niet."
Nard ging toch met de vette hanen en de eieren er van door,
maar het drie-tal zag hem medelijdend na. „Geen land mee te
bezeilen," gromde de baas. „Je weet niet wat je aan 'm hebt,"
vervolgde de knecht met zijn grafstem en de vrouw zuchtte als
slot: „Zoo praat-ie as een engel des lichts en dan weer as een
goddelooze."
Pauw floot al weer zijn deuntje, en de baas hield de leidsels
onbeholpen, nu en dan den mond schuin uitrekkend tot een lach
zichzelf overleggend: of ze dominee Staverden of-snerpji
dominee Brechten aanbidde, mijn riksies vinde ze toch mooi."
Achter hem kokkokten de haantjes goedig in de korven, de roode
lellen behagelijk schuddend in de warmte, die ze elkander aanstoofden. Nard had het huiverig en soms liet hij de brik op den
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dijk, om met zijn mandje een erf op te loopen, de handen in de
zakken en vierkant plomp stappend met zijn wit geschuurde klompen.
Of hij rekende het aantal eieren na, dat hij ingekocht had, even
de deksels van de kisten optippend, om te zien, hoe vol ze waren.
Uit pure tevredenheid liet hij dan Pauw wel de leidsels over en
vermaakte zich met een vechterig haantje naar een stroohalm te
laten pikken. En hoe meer hij Zeshuizen naderde, hoe milder zijn
stemming werd. Zijn saskastisch lachje rekte de lippen niet meer
uit en genoegelijk zijn pruim knauwend, liet hij zich door Pauws
gefluit in een halven dommel sussen, slechts vaag verlangend naar
de warme herberg, waar ze hun broodje zouden eten. En onderwijl
stonden de voordeelige koopjes, die hij gesloten had, als vette
cijfers in zijn brein, die wel uitdoezelden, maar zijn gevoel van
welbehagen verhoogden.
Pauw bond het paardje al aan de krib en dekte het met de deken,
eer Nard goed en wel besefte, dat hij had af te stappen. Tevreden
geeuwend en zich de armen stram uitrekkend voor zoover het
baaien buis dat toeliet, kloste hij de herberg binnen, zijn boter

-hamenzkjid.
„Zoo, oorre ! " kwam luidruchtig de pieterige Kees Verhaar op
hem af, de fletse oogen waterig van een halven roes.
„Oorre, oome, " grijnst Nard na. „Wat let me, luie dronkenlap ! "
Na zoo'n goeien negotie-morgen juist op zoo'n aap te recht te
moeten komen. Zijn heele koopmans- tevredenheid was weg en als
hij nog dezelfde was uit zijn studententijd, dan zou hij lust hebben,
om 'm in zijn gezicht te slaan.
De pieterige vent met zijn dom, lang gezicht grinnikte suffend,
de harde snorren opfrommelend boven zijn witte tanden. Juist
kwam Pauw binnen, zijn schuiten van klompen als boomstronken
neerklossend op den houten vloer.
„M'n bezopen neefie," grijnsde Nard tegen 'm, „en zijn wijf
onderhand uit werke, om de borreltjes voor 'm te verdiene."
Er bestond in zulke zaken een innige band tusschen baas en
knecht, en al fluitende kloste Pauw voorbij den fietsen dronkaard,
hem juist zijn klompen op eiken voet zettend. En toen de stakkerd
zich de likdoorns stond te wrijven met een huilend gezicht, liep
de logge jongen al weer bij ongeluk tegen hem aan, dat hij over
een stoel tuimelde. Kees wist niet beter te doen dan met zijn bij-
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eengeschraapte centjes den kastelein te betalen, die ze meewarig
lachend aannam.
„Hé," plaagde Nard, „moet oome je niet trakteeren?"
„Ik zal 't wel doen," gromde Pauw, maar de vent was al de
deur uit.
Kees Verhaar, een echte luilak en praatjesmaker, was met Maaike,
de oudste zuster van Sientje, getrouwd. Altijd was hij in de herbergen aan 't zoeken naar werk.
„Je ben 't zeker vergeten, hoe je flauw viel achter de azijnkar,"
hoorde hij den vent in eens weer in de deur.
Pauw kloste er naar toe en zoo dronken was Kees niet, of hij
maakte, dat hij voorgoed uit de voeten kwam.
Nard was in zijn eer getast door den pieterigen vent, en dat zoo
al voor de tweede maal. Eens had die in de kroegen zitten snoeven,
dat hij de planeet had getrokken en hem daar een dikke erfenis
op voorspeld was van een oom, rijk geworden in den handel. En
nu hem aan zijn vroeger gezwoeg te herinneren! Nard lachte verachtelijk: 't was bij hem -zelf toch altijd eerlijke armoe en nooit
was hij te lui geweest, om op allerlei manier aan te pakken. Maar
toch bleef hij even nadenken over Kees Verhaar, die het boerenwerk
bij zijn vader had kunnen leeren en een even grooten afschuw voor
ploeg en eg had getoond, als zekere Bleekers in zijn jeugd voor
boeken. Maar 't stond toch lang niet gelijk, beredeneerde hij, en
omdat hij niet innig hiervan overtuigd was, verachtte hij den vent
nog meer, en pakte hij tegen den kastelein over hem uit, tot Meles
binnenkwam en zijn gedachten een anderen loop gaf.
„Kisten vol versche eitjes voor 'n schijntjie?" lacht Meles, zich
de beenen in zijn geliefkoosde houding als een hoog hek vouwend,
waaromheen hij de lange armen slaat.
„Bij d'een krijg je de eitjes niet, omdat je Staverden niet aanbidt, bij d'ander niet, omdat Goossen altijd z'n bakkes vol het
over dominee Brechten," gromt Nard.
Meles maakt even de rechterhand vrij, om zijn bier uit te
slurpen, dat klokte in den langen hals als in een nauwen trechter.
En met de lippen smakkend, lacht hij zachtjes: „Eén pot nat:
d'een vervalscht de melk, d'ander tapt ze uit een vergoord
kannetje...."
Nard moest zich even die diepzinnige beeldspraak indenken,
maar toen ze hem duidelijk was, had hij er schik in en plooide
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zich de sarkastische lachspleet weer: „As je nou zeit, d'een is
een valsche profeet en d'ander zeit een van buitengeleerd lesje op, —
dan begrijpen we je allemaal."
„Eén pot nat," herhaalde Meles, in zijn dubbelgevouwen houding, de oogen bespiegelend half dicht. Onderwijl zat Pauw zich
door een zwaren zak brood met leverworst heen te worstelen,
dankbaar nog een paar overgeschoten sneden van zijn baas aanvaardend. Heel erg verstandig vond hij die twee niet, het beste
kon hij zich nog met hun bier-dorst verzoenen; maar die malle
praatjes waren 'm nauwelijks het aanhooren waard.
Baas Dullewey kwam onderhand ook binnen, gul groetend, zijn
geschoren gezicht zoo wit of het met meel bepoeierd was. Pauw
kreeg een stomp in zijn ribben van zijn meester, wat zooveel zeggen
wou, als dat hij zich retireeren moest, om plaats aan het tafeltje
te maken voor den bakker. Een knikje van Nards zware hoofd
naar zijn bierpot bracht hem weer in zijn humeur.
„Slappe beurs," klaagde baas Dullewey, en Meles, die ook de
korenbeurs in Zeshuizen had bezocht, knikte onverschillig met dichte
oogen. „'n Klaartjie," bestelde hij en toen Jan Van Zanen in al
zijn boersche deftigheid binnenkwam, fluisterde hij: „Grooten
stelen en kleinen stelen, maar grooten stelen 't meest," wat zijn
gezelschap met schuine hoofdknikjes beaamde.
Jan Van Zanen was ouderling-kerkvoogd, en al luierende en
netjes binnenshuis drinkende, — alleen zijn buikje en kleurende
neus verrieden het, — werd hij bij den dag rijker. Hij was ook
wethouder en dikwijls loco- burgemeester, de groote, groote man
van Waterkerk.
„ Daar zie je 't weer aan, hoe 'n dooie rommel 't in Waterkerk
is," begon Nard. „Weduwen en weezen opvreten en geen een,
die 't zich aantrekt."
„Of voor zwijn langs de straat loopen, zooals broeder De Jong,"
grinnikte baas Dullewey.
„En 's ochends in de vroegte as 'n maloot op z'n schuit zitten
raaskallen, zoo uit Amsterdam vandaan...."
Meles hield de oogen dicht en bewoog alleen zijn ingevallen
borst in heftige lachschokken.
„Broeder De Jong moet er uit, mijn kop af," zegt baas Dullewey, die ook ouderling is en nog al telt in den kerkeraad. „En
dan Meles in z'n plaats...."
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Meles schudt lachend het hoofd: „Geen onbesnedenen in het
Sanhedrin...."
Bakker Dullewey windt zich op, en maakt zich boos en bestelt
nog een klaartje. Was er dan het goed van weduwen en weezen
niet te beschermen tegen den grijpgrabbel van Zanen? En was er
niet kostelijken raad te geven aan ds. Staverden om z'n emeritaat
aan te vragen? Beide argumenten wogen voor Nard, het eerste
ook heel erg. 't Had 'm al lang gehinderd, dat de hoogste bedeeling, die de rijke kerk gaf, de groote som van vijftig centjes was,
nog nederig af te halen aan het huis van den diaken.... Of ook
ijdelheid Nard bewoog, den aangeboden zetel in het kerkehekje
voorloopig niet af te slaan, is moeilijk uit te maken. Maar de
motieven van baas Dullewey moest hij zedig beamen: „Als Meles
niet wil, ben jij de man. Je durft ze an, jij kan je woord doen,
jij ben bestudeerd ook ...."
Toen Nard 's avonds naar huis reed, weer de breede ringvaart
langs, hield Pauw de teugels, want het paardje had allerlei kuren.
Voor een plasje water bleef het soms, de pooten schoor uitgespreid,
stilstaan; voor de schaduw van een lantaarnpaal sprong het schichtig
op zij en voor het gefluit van een stoomboot spitste het de ooren
en zette het 't op een draven, dat de knecht er schik in had.
Onderwijl zag Nard zich in het hekje zitten het fluweelen kalotje
waardig op het kale hoofd. Dat kale hoofd zou hem nu te meer
deftigheid bijzetten. En de heele gemeente zou hij onderste boven
keeren: den uitzuiger van weduwen en weezen zou hij aan de kaak
stellen, den valschen profeet de kerk uitbannen, heinde en ver
speuren en proeven naar een nieuwen dominee, zuiver in de leer....
Maar bij de groote kanaalbrug was het dier heelemaal in den
war. Het draaide achteruit en sprong op zij en steigerde op de
achterpooten, angstig loerend naar de groote lantaarn op het middendeel. Nard sukkelde stram van de brik en nam het bij den
toom, doch het schudde verontwaardigd den kop en sloeg schrik
achteruit, als Pauw het met de zweep ranselde.
-kerig
De droomen, die Nard onderweg zoetjes hadden gewiegeld,
kwamen hem nu zot voor. Een stom dier steigerde en sloeg achteruit, als het den rustigen weg verliet en op een groot, onbekend
licht aan moest. En hij zou als met dichte oogen op een flikkerenden
schijn inrennen. Heel even leek hem de gewichtige toekomst een
gevaarlijk avontuur, dat hem beangstte als de lichten op de brug
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zijn weerbarstig paardje. Doch toen Pauw even van den wagen
was geklommen en het met een paar vloeken op den nek ranselde,
gaf het een wilden ruk, dat de lenden elastisch rekten en holde
het vast besloten en dol de brug over, de lichten voorbij. Pauw
had alle moeite op zijn vervaarlijke holsblokken mee te draven.
Nard kwam bedaard glimlachend achteraan, zichzelf overtuigend,
dat een kloek besluit toch waardiger en moediger was dan na lang
dralen en het noodige ransel toe te geven.
Pauw stond aan de overzijde het paard op den hals te kloppen
en streelde den hijgenden snuit met zijn rooden krullebol. Dat
had 't beest nu weer voor: het werd vertroeteld en geflikflooid,
omdat het eindelijk eieren voor z'n geld had gekozen. Nard rekte
de lipspleet weer sarkastisch schuin uit: wat zou 't beest nou meer
voelen, het pak ransel of de lieve aaitjes van den rooden krullebol? Hij vond zichzelf daarbij hoe langer hoe meer een moedig,
vastberaden mensch. Ja, hij zou Waterkerk op stelten zetten, den
dooien rommel leven inblazen en ze hoefden er hem niet toe te
dwingen: uit eigen liefhebberij zou hij de lamlendigheid hier den
nek omdraaien.
Angstig zag hij zijn vrouw en Sientje op hem afkomen, beiden
klagend met halve op-de-zenuwen-hebberige geluidjes: „ Och ja,
Sien, 't is 'm eindelijk! Toch niks gebeurd, Nard, dat je zoo
laat ben. Al een') uur geleden is Sien naar de brug geweest. En
de post zei nog, dat 't paardje onderweg zoo dol was. 't Lag me
zoo bij, dat je in de ringvaart 'n ongeluk gekrege had...."
En zoo ging het door tot Nard gebood: „ Hou toch je malle bek."
Zoo reed hij zegevierend het hek in en om den noodigen gang
in het werk te krijgen, schold hij Pauw en Sientje en z'n vrouw
om beurten voor „teuten" of „sukkels" of „luie lummels."
Guurtje was al weer de zoet-lachsche van altijd en liep hem na
met z'n eitje met rum, en dekte de tafel onderhand gezellig en vond
nog tijd om wat met het paardje te vrijen, het een klontje in den
bek te stoppen en het een zoen op den fulpen neus op den koop
toe te geven.
Natuurlijk waren Nard de pannekoeken te dik en de sla met eieren
te zuur en de aardappeltjes te weinig blommig, en nam hij de beste
beetjes, die Guurtje voor hem uitzocht, in genade aan, alleen nu
en dan een grapje voor Sientje overhebbende.
En den dooien rommel in de gemeente zou hij leven inblazen.
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V.
Geen eitje, dat hij niet in hart en nieren schouwde. Dat was
juist de opkomst van zijn zaak geweest. Ze noemden Nard Bleekers
een raren vent, maar zijn eieren moesten ze hebben, want je kon
er op aan, wat hij voor versch verkocht was ook versch.
Bij zijn gewichtige werk vervult er geen andere gedachte zijn hoofd.
Alleen heeft hij nu en dan het besef van de malsche sappigheid
zijner pruim en geeft hij die een vergenoegden knauw. Maar anders
bestaan er rondom hem niets dan eieren en eieren, kisten vol. Uit
de eene pakt hij ze met de linkerhand tusschen de beide uiteinden,
draait ze met de rechter vlug in de rondte voor het helderziende
kaarsvlammetje, om ze dan te leggen bij de goede of afgekeurde
eieren. Zijn grauwe oogjes kennen geen genade: als de dooier niet
precies in het midden van het wit zit, dan gaat het ei onverbiddelijk in de kist van de minderwaardigen.
In den wemelenden schijn van het gele kaarsvlammetje troont
hij als opperste rechter in de donkere schuur. Ver in den achtergrond doezelt de mollige hooiklamp met oude manden en kisten
en gereedschappen in een vaagheid weg. Maar zijn breede gelaat
en druk bewegelijke handen worden op den voorgrond zwaar
glanzend verguld en de eieren blinken als sneeuw in het maanlicht.
Achter zijn breeden rug is de hurkende gestalte van Pauw slechts
vaag te onderscheiden. Alleen nu en dan komt zijn gezicht of zijn
rood krulhaar in den kaarsschijn met koperig geblikker uit. En
toch vervult Pauw hier een gewichtige rol. Hij doet de eieren met
behulp van zijn in azijn gedrenkt lapje smetteloos voor den opperrechter verschijnen, in wit- blinkende kleeren, zonder welke reiniging ze niet zouden kunnen bestaan in het oog van den strengen
gericht-houder.
„Nard, Nard," komt het gelaat van zijn vrouw om het hoekje
van de deur, de oogen zoekend in het half- duister en het zoetste
lachje geplooid om de lippen, zooals haar betaamde, wanneer ze
den waardigen man naderde.
Bleekers veinst eerst niets te hooren, verfrommelt dan gemelijk
een tevreden uitdruk van zijn wezen en over het kaarsvlammetje
heenstarende, nog steeds een ei in de hand, gromt hij: „Wat
duventer moet je nou weer?"
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„'t Is al half drie en om twee uur zou je Jan helpen," zegt
ze verontschuldigend.
Jan was 't paardje en Jan was ziek. Zware kou had de veearts
verklaard, en nu moest 't dier innemen.
„Wat hè-je toch 'n nagedachten: aver half drie. Wat Zaterdag,
en kan je me dan om twee uur niet waarschuwen."
Zijn toon was heel snauwerig en hij keek heel onweérig. Hij
bromde nog maar aldoor, dat hij toch onder 't eieren-schouwen
niet aan andere dingen kon denken. Gelukkig tingelde de bel en
draafde Guurtje met verontschuldigend lachje weg.
Maar toen was de flesch met medicijnen zoek.
„Guurt, Guurt," brulde Nard met woeste oogen. Doch de klanten
hielden haar aan den praat en met woedende gebaren snuffelde hij
de heele keuken door, smeet naar de deuren, schold op Sientje,
die niet hard genoeg meezocht naar zijn zin en kranig dorst tegen
te pruttelen, stoof naar de schuur en schold Pauw uit, omdat hij
de dingen nooit op hun rechte plaats borg.
„Stik," lachte Pauw, „zoek op 't goeie plaassie," en toog, om
zich te verzetten, aan het fluiten.
„Wel, wel, zulke mannen," glunderde Guurtje hijgerig, zooals
ze zich uit den winkel gerept had, „met je neus zoek je, met je neus."
En ze haalde de flesch van het gewone plaatsje af, waar Nard
wel tien keer voorbij gekeken had.
En haar handen op haar buik aan het werkschoot afvegende,
trippelde ze mee naar 't paardestalletje, met een stil. „hoor nou
zoo'n man 'ris an," z'n zeuren opnemend, het gezicht altijd in de
zoetsappigste lachplooitjes.
Nard was zoo zenuwachtig, verklaarde ze zich zijn ondeugende
buien altijd. En ze vond, dat het er met zijn ouderlingschap niet
beter op geworden was. Z'n hoofd was eigenlijk te zwak, maakte
ze in haar eentje uit. Hij kon niks hebben als z'n dagelijksche
dingsigheidjes. Maar al die rompslomp en dat gehakkel en gekibbel
in den kerkeraad maakte 'm van streek. 't Leek zoo'n heel baassie
voor de buitenwereld, maar de menschen moesten 't eris weten,
hoe ie heele nachten lag te draaien in z'n bed zonder den slaap te
kunnen pakken. En dan kon zij met 'm optrekken. Hoffmanndruppels, barnsteen .... Goeie gorsie, zij gaf al die buitengewone
dingsigheidjes graag weg. Maar wat zou ze er tegen doen? 'm Stil
z'n tuil laten uittuilen, dat was nog 't beste. Want als ze éen
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avond tegen dorst te praten, dan was 't een heelen dag „hommeles."
En Guurtje wist al te goed wat „hommeles " beteekende.
Ze ging nu ook maar mee, want ze wist, dat Nard in z'n hart
bang voor z'n eigen paardje was. En 't was een heele toer 't beest
goed en wel zijn medicijnen in te gieten. Daar was Nard ook al
weer te zenuwachtig voor.
Voorzichtig sloop de baas in den stal, als bevreesd dat Jan met
duizend pooten naar alle richtingen kon slaan. Neen maar, hij stond
er nu op, zelf 't beest te helpen, en frommelde aan de lippen van
het dier, doch dorst bij de gebit-holte de hand niet goed in den
bek te steken, om de tong er op zij door te halen.
„Kijk nou, kijk nou, daar ! .... Zoo moetje doen. Wat duventer,
hè je z'n tong nog niet!" voeterde hij, terwijl Guurtje werkelijk
heel kalm het dier de tong uit den bek haalde en zich op de teenen
rekkend, den hals van de flesch achter in de keel zette. 't Was in
een wip afgeloopen en toen klopte ze het dier op den nek en liet
het een klontje uit haar hand opfrommelen met zijn zachte kriebellippen.
„Dat donderdagsumsche gezanik met innemen. Als de knol niet
gauw beter is, moet ie naar de markt. Al zou 'k er honderd daalders
schaai bij hebben .... Als je nou nog iemand had, die je behoorlijk kon helpen ...."
En zoo ging het door, zonder dat Guurtje éen oogenblik het
lach-snuitje gemelijk verplooide.
„Hè, ouwe jongen," klopte ze 't paard nog eens op het kruis,
haastig wegtrippelend omdat Sientje stond te schreeuwen: „Meuie,
de bel! Meuie, 'r is vollek!"
„Altijd 'n geduventer," gromde Nard nog eens in zichzelf, „je
kan hier nooit je eieren achter mekaar schouwen...."
Zoo slofte hij weer naar zijn kaarsvlammetje om gericht te
houden, onderweg de konijntjes een handvol gras toesmijtend en
de mest-vogels in het kleine schuurtje wat geweekte maïs.
Maar eer hij goed en wel op z'n troon gezeten was, stak er
weer iemand het hoofd om de deur en lachte: Jij kent de
harten en proeft de nieren .... "
Nard zag grommig op, wie het dorst te wagen, zijn werk te
bespotten, maar baas Dullewey herkennende, verhelderde zijn
gezicht.
De bakker kwam binnen en zette zich op den rand van de kist,
N
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waar de goedgekeurde eieren inzaten. En Nards bezorgdheid ziende,
lachte hij: „Doet niks.... Al de gebarsten mag je 'r uitzoeken
en m' in rekening brengen."
Nard bleef doorgaan met schouwen, de eitjes ronddraaiend
tusschen de vingertoppen. Baas Dullewey keek 'm met zijn witbestoven gezicht op de handen, het wezen in éen strakken lach
van een Pierlala- grijns.
„'t Komt al," begon hij eindelijk.
Nard werkte door, alleen met een knauw op zijn pruim eenige
belangstelling toonend.
„'k Geloof, dat z'n hartjie zoo gaat," en de groote bakkershand
greep open en toe in het gele kaarslicht ter illustratie.
Nard verwaardigde zich den mond tot een ironisch lachje uit
te rekken, heel voorzichtig, want hij was vol tabakssap en hij
wilde niet den vloer vuil maken.
„Zoo vrindelijk is-ie. ,,,, Dag Dullewey " voor, ,,,,dag Dullewey," na, as ie me ziet. 'k Had nog 'n prutserijtje met 'm: 'n
brokkie van zijn rietland, zat net midden door mijn zudde. 'k Heb
't nooit van 'm kunne koope. As Jan Van Zanen eenmaal in een
zakje zit, dan doet•ie net as mijn gist...."
Weer een illustratie in het kaarslicht: nu de handen ver van
elkaar uitspreidend met een op- zij-duwend gebaar.
„ Maar raai ens: van ochend kwam ie de bakkerij inloope,
heel vriendschappelijk, maakte grappies over m'n deeg -hande en
liet zoo uit z'n mond valle, dat ie dat brokkie zudde graag kwijt
wou: wat had -ie 'r an, zoo middenin een aêrs eigendom, en 't
was meer dule dan goed bladriet, dat'r opgroeide .... En voor
m'n vroeger bod kreeg ik 't. Strakkies gaan we naar de notaris."
De bakker lachte zoo smakelijk, den mond als een donkere
oven wijd open in den witgepleisterden muur van z'n gezicht, dat
het Nard nu te erg werd. Haastig stond hij op, het ei, dat hij
in de handen had, harder neerleggend dan dienstig was, en
sprietste in een wijden boog zijn vollen mond leeg buiten de deur.
En toen liet hij zich niet onbetuigd, met gulle lach-gulpen meeschaterend. Pauw zag hen beiden verwezen aan; de baas had den
heelen dag nog niets gedaan dan brommen en de bakker streek
z'n gezicht altijd zoo ernstig uit! En 't heele verhaal had hij
niemendal grappig gevonden. De baas rekende dan ook op zijn
onzijdigheid en bepraatte de grootste geheimen in zijn tegenwoor-

ERGERNISSEN.

459

digheid, evengoed als dat er een mand met eenden naast'm stond.
En de schouders ophalend, ging Pauw bedaard verder, met te
zorgen, dat de eieren smetteloos voor den baas konden komen.
„Of ie in z'n stinkerd zit .... " beaamde Nard, toen hij op
adem was en zette zich weer op zijn gerichtszetel, maar een ei
opvattend, draaide hij dat werktuigelijk tusschen de vingertoppen
rond, het gelaat naar de Pierlala -facie gericht.
„Je leit 'm 't vuur ook zoo heet aan z'n schene," lachte de
bakker. „Geen zitting van de kerkeraad, dat je niet naar z'n
boeke vraagt. — — "
Nard richtte zich heldhaftig op: „Ja, wat hagel, de kerk is rijk,
altijd geweest, arme benne er haast niet en toch is er niks uit
te keere aan de stumpers as de koperen centen uit 't kerkezakkie.
Ik vraag jou, wat ik altijd in de kerkeraad vraag: Waar blijft
het geld?"
„Broeder Van Zanen belegt het zuinig in land en andere goeie
fondsen ," galmde Dullewey plechtig dominee's gewone antwoord
na. „Maar broeder Van Zanen zou mogelijk wel wat meer voor
het penningske der weezen en weduwe moge bestemme."
„'n Mooie broeder," gromde Nard, „'n Judas Iskarioth .... "
„De goeie dominee houdt van rust. Hij is as de dood zoo bang
voor ongenoege. Hij sust jou en hij sust broeder Van Zanen....
Wolf en lam zou ie mekaar willen laten zoene ...."
Baas Dullewey, die een grooten eerbied had voor al wat dominee
was, praatte vrijer uit dan in den kerkeraad, waar hij met Nard
meeging, maar deze de houwen en snauwen liet uitdeelen.
„'t Zal de goeie dominee gauw genoeg vervelen," pochte Nard.
„Let nu op, 'k jaag 'm naar z'n emeritaat, let nu op, de eerst
-volgend
keer al.
„'k Geloof, dat ie 'r hard over denkt. 't Spijt me anders van
de goeie man: 'k mag 'm graag.... als mensch. Maar nu de Heere
me de oogen geopend het, kan ik van 'm gruwe as prediker...."
Dullewey zag heel ernstig, maar Nard barstte heftig uit: „'n
Goeie man? 'n Lauwe, flauwe vent. Dezulke zal de Heere uit Zijnen
mond uitspuwen. 'n Godloochenaar is beter, dan 'n valsche profeet,
die de menschen naar de hel preekt ...."
De man richtte met even veel gemak over den grijzen dominee
als over zijn eieren en zou misschien nog tot krasser veroordeeling gekomen zijn in z'n opwinding, als Sientje niet was binnen-
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gekomen, Pauw omverduwend van zijn zetel en hemzelf met een
brief in het oor kriebelend, tot hij goed en wel besefte wat er
gaande was.
„'n Brief van Maaike. Ze leit in 't ziekenhuis."
„Dat mankeert er nog maar aan," gromde Nard en las het
potlood - gekrabbel, het vlak bij de kaars houdend: allebei met
gevaarlijken huiduitslag in 't ziekenhuis en de twee kindertjes aan
de genade van de buren overgeleverd!
„Zoo'n gemeene lammeling, zoo'n vervloekte smeerpoets," barstte
Nard uit en Pauw begon uit tegenweer al te voeteren van „stik
zelf!" — meenend dat al die scheldwoorden voor hem bestemd
waren.
„Begrijp je 't, of begrijp je 't niet ?" snauwde hij Dullewey in
het gezicht, hem het briefje in de handen duwend. De bakker
dacht dat Nard niet goed wijs was en zocht bedaard naar zijn
bril, kalm verklarend: „Ja, zie je, zonder fok benne mijn ooge
niks, heelemaal niks."
Maar Bleekers schreeuwde zoo opgewonden nog eens vlak aan
zijn oor, of ie 't begreep of niet, dat hij zich haastte het briefje
voor het kaarsvlammetje te houden.
Guurtje, tot nog toe aan den winkel gebonden, was komen
toeloopen en, de handen op de borst strijkend, kermde ze, met
nog altijd een verontschuldigend lachje door haar tranen heen:
„'k Heb er pijn van, hier, in m'n borst, in m'n hart, weet ik't.
Maar zoo ben ik geschrokken. Die arme ziele van kindere. En 't
benne zulke dotjes, Dullewey -buur. D'oudste nou net zoo oud as
ons Annetjie. Weet je 't nog, Nard, en ze doet er ons altijd an
denke. Ook zoo'n aardig, gezond bij -de-hand dingetje...."
Nard sloeg weer aan 't schelden en Dullewey zag 'm verwezen
aan. De bakker was nooit van z'n dorp geweest, maar Nard beweerde, dat ie niet van gisteren was. Terwijl Maaike met uit-bakeren
en uit werken gaan het roer recht hield, slampamperde Kees langs
de straat, kwasie om werk te zoeken. „In de liederlijkste, gemeenste
steegies!' verzekerde Nard. „Waar wou ie aers zoo'n zwijnderige
ziekte opdoen ?"
En Guurtje begon heel vaag iets te vermoeden, waarover ze wel
eens voorbij zich heen had hooren redeneeren. En baas Dullewey
rilde, want alle kennis, die hij over dat onderwerp had, kwam
hierop neer, dat een afzichtelijke bedelaar met weggezworen neus
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en lippen en met wijd-weggevreten, bloodroode oogleden, elke
week het dorp afliep om een aalmoes en dat dit monster volgens
het gerucht zoo geworden was door z'n liederlijke levenswijze.
Nard was zoo overtuigd van de waarheid zijner gissing — hij
kende de geheele stad en hij kende Kees Verhaar —, dat niemand
meer twijfelde, de bakker zijn verontwaardiging bij de scheldwoorden van Bleekers voegde, Guurtje klagelijk op en neer liep met
dikke tranen langs de roode wangetjes en de lachplooitjes heelemaal om de lippen weggefrommeld. Pauw, die nu ook iets begreep,
beloofde „den smeerlap" in zijn hart een pak slaag en Sientje riep
maar: „och meuie, gaat ze nou dood, gaat Maaike dood?"
«St! Stil kijnd," suste Guurtje, telkens weer in een zenuwachtig
gekrijt uitbarstend. Gelukkig dwong de bel haar, om met een punt
van haar voorschoot de tranen weg te vegen, en pogingen aan te
wenden tot het plooien van haar zoetlachsch snuitje.
En Nard had morgen en overmorgen niet veel te doen. Die kon
'ris in Amsterdam gaan zien, hoe naar 't er wel toe stond.
Beppie Noordwal was op het pad naast zijn huis aan het schelpjes
zoeken en toen hij het raam openschoof, huppelde ze naar hem
toe en heesch hij ze aan zijn eene hand telkens een sprongetje van
den grond. Nard rekte heel kordaat de mondspleet sarkastisch schuin
uit, maar het schreien was hem veel nader dan het lachen, als hij
aan de onverzorgde kindertje dacht, en aan het bij -de-hande oudste,
dat zoo op zijn Annetjie leek ... .

„Barak no ...." lichtte de portier in, „rechtuit den tuin door,
heel aan het eind.. . ."
Nard was al zijn zelfbewustheid kwijt en met zijn zware schoenen
sloffend door het grint, naderde hij, nog te snel naar zijn zin, de
houten loods, waarin de verwerpelingen werden verpleegd. Daar zag
hij Maaike liggen, te midden van het uitvaagsel der bordeelen, gestempeld als een stuk verliederlijkt vrouw-mensch. Als schuldig
ging hij expres nog eens het groote perk met zonnebloemmen om,
het hoofd ter aarde en onderwijl zich moed insprekend, hoe dwaas
het toch was zich dingen aan te trekken, die hem niet aangingen.
Maar een gevoel, of hij mee die verachtelijke wezens in die houten
barak had helpen schoppen, bleef hem bij.
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Vreemd was het hem door een jong meisje aan den ingang ontvangen te worden, een verpleegstertje met een blank, onschuldig
gezichtje. Dat was hem zoo iets onbegrijpelijks, of hij Beppie Noordwal met de ratten in de gracht-riolen zou zien dansen.
„Vrouw Verhaar ?" vroeg haar vriendelijke stem. „Daar, de vierde
krib links. Zeker de.... vader ?"
Het verpleegstertje kleurde, toen Nard op die vraag gloeiend rood werd, en ze liet er onmiddellijk op volgen: „ Een lieve patient,
een brave vrouw!"
Bleekers trachtte zijn gewone bruskheid terug te vinden en gromde:
„Der oom ben ik. Maar 't bloed kruipt, waar 't niet gaan kan....
Wat zal 'n mensch doen ?"
En met veel inspanning wist hij zijn gewoon sarkastisch lachje
om den mond te rekken. Maar bij Maaike's krib was hij weer heel
klein. Ze zat rechtop in haar gasthuis-jak tegen haar kussen geleund,
blauwe huil-kringen om de oogen. Zijn uitgestoken hand veinsde
ze niet te zien, en werkelijk schoten haar oogen ook in eens vol
tranen. Ze zei niets, eerst omdat haar stem stokte en toen omdat
ze zich schaamde te bekennen, dat haar keel als met vuur schroeide.
Stilzwijgend nam hij al de ellende in zich op: daar lag ze, met
een afschuwelijk gif door alle bloedvaten, na schijnbaar herstel
telkens weer bedreigd met nieuwe, vuile en pijnlijke openbaringen
er van, misschien wel haar heel leven door. En naast haar een
meisje, nog heelemaal een kind, misschien nauwelijks zestien jaar.
Een nette juffrouw in het zwart, met zorgelijke rimpels in het
voorhoofd, zat schreiend bij haar bed. Maaike had zijn blik gevolgd
en fluisterde met pijnlijke trekken: „'t Is der dochter. Ze naaide
op een atelier en ging wel 'ris met heertjes uit, het ze nou 'er
moeder bekend."
Haar heesch en smartelijk fluisteren bracht Nard weer tot het
besef van haar toestand en hij barstte uit: „Die verd.... smeerlap! Wat hêt-ie je vernield...."
Maaikes roode huiloogen staarden wanhopig strak door haar
tranen heen en Bleekers voelde, wat ze zeggen wou: overal geschuwd en daardoor niet in staat den kost voor haar kindertjes te
verdienen, •en zichzelf als een onrein wezen ver moeten houden van
elke innigheid met haar kleinen. En dan nog die afzichtelijke toekomst van een verder huwelijksleven , van het ter wereld brengen
van wezentjes, die een vergiftigd bloed als ouderlijke erfenis mee-
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brachten. Hij zag, hoe ze verschrikt gluurde naar het midden der
zaal, waar uit een getralied ledikantje kindergeschrei opging: een
pasgeboren zuigeling evenzeer besmet als al die verwerpelingen hier!
„ Maar dat zal niet gebeuren: hij hét je nou genoeg getrapt,"
vervolgde Nard zijn gedachtegang overluid en het moedelooze wezen
richtte het hoofd even veerkrachtiger op.
„De zusters zegge, dat je om zoo'n rede geen echtscheiding
kan krijge," fluisterde ze neerslachtig.
„Bennen ze mal," gromde Nard. „'t Is toch overspel...."
„Als hij 't ontkent, zeit de dokter, geeft 't niks."
„Ontkenne, ontkenne! Dan zal Pauw 't er wel met z'n klompe
uittrappe 1 Maar as jij van 'm af wil, dan zal 't gebeure. En
echtscheiding of niet, laat ie 't hart hebbe, bij je te kome!"
De sloof monterde heelemaal op: een leven van schande en armoe,
alleen steunend op de krachten van haar vernield lichaam, leek
haar al een zaligheid, als ze zoo rustigjes kon wonen, bevrijd van
dat gemelijke, vuile, luie wezen, dat altijd de hel meebracht in
huis en waarvan ze nu walgde....
„Wees jij maar gerust en word maar gauw beter, hoor! 'k Zal
kijke, wat er met je kindertjes te doen is. En hij zet geen poot
meer onder je tafel."
Nard was erg vreemd vandaag; zijn strakke stoppellippen beefden
en zijn stem huilde, of hij een teer juffertje was.
„En hè-je 't hier goed ?" vroeg hij bezorgd.
„Best. De zusters zijn zoo lief! Maar as u 'ris wist, wat je hier
hooren moet! Allemaal delie uit de gemeenste buurt: die hier
achter uw rug, en die daar naast en die.. . . 'k Had zelfs van Kees
nog geen honderdste part van die gemeenheid gehoord.... Zoo
gauw de zusters maar niet in de buurt benne ...."
Bleekers verbaasde zich niet over haar woede tegen die verlorenen:
ze zag er de oorzaak in van al haar ellende. Maar zelf rilde hij, als
hij zoo rondkeek, en een vage zelf-beschuldiging stemde hem tegenover Kees wat milder. Buiten echter vond hij zijn zelf bewustheid terug:
wat 'n jongmensch doet, mag gemeen genoemd worden, maar als
een getrouwd man, die vader is van twee lieve kinderen, zijn gezondheid vernielt in de gemeenste krotten, dan is dat lager dan laag.
En om daarna z'n arme wijf er aan te wagen, duivelsch, hij moest
er niet aan denken! Als hij Pauw zijn groote voeten en gespierde
armen had, dan sloeg hij hem te pletter en vertrapte 'm in het slijk!
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Hij ontstelde en voelde zich bleek worden, toen hij door het
raam van een andere barak de fletse, lodderige facie van den kerel
vriendelijk hem zag tegenknikken. Hij stak in een opwelling van
haat de beide vuisten op en knarste de tanden. De gore kerel achter
het raam glimlachte onnoozel en haalde onwetend de schouders op.
In een vaart stoof Nard door naar een advokaat. Hij zou er geen
gras over laten groeien. Al zou 't 'm nog zooveel kosten, voor ze
uit het ziekenhuis kwamen, moest de scheiding er door.
Maar in de wachtkamer bij den advokaat begon zijn zuinig overleggende aard weer boven te komen. Waarvoor zou hij handen vol
geld wegsmijten, als het proces pro deo kon gevoerd worden? Hij
moest toch hard voor z'n geld sjouwen, en Roondert kreeg nog
een zware hypotheek....
De advokaat liet hem niet lang aan zijn gepeinzen over, want
eigenlijk had hij Bleekers meer laten wachten om zich den schijn
van geaffaireerdheid te geven. 't Was voor hem nog een heele
gebeurtenis, als er zich een client aanmeldde en hopend op een
zaakje, waaraan wat te verdienen viel, liet hij niet zooveel tijd
voorbijgaan, eer hij gewichtig op de schel drukte, om zijn bediende —
den kwajongen, die open deed en verder in de wachtkamer met
een groot vel papier voor zich detective-romans las — het sein te
geven, dat hij den bezoeker ontvangen kon.
Nard gaf hem den indruk van een rijk boertje en met veel
vriendelijkheid hoorde hij het relaas aan, zich bewogen toonend
over het lot van de arme vrouw. Hij was zelfs verontwaardigd,
dat de wet, afgezien van de vraag wie de schuldige was, in zulke
gevallen geen scheiding op bloote aanvraag van éen der partijen
toestond, den medicus gehoord, omdat de gevolgen voor de toekomst
zoo ontzettend konden wezen. Hij rekende uit, dat als gronden
konden opgegeven worden „overspel en mishandeling ", en dat er
alle kans bestond door een vlugge berechting den beschuldigde bij
verstek te doen veroordeelen, omdat schaamte en gemakzucht hem
wellicht zouden weerhouden aan de dagvaarding gevolg te geven.
Maar toen Nard er van sprak, om Maaike pro deo te laten pleiten
en inlichtingen vroeg naar den daartoe te bewandelen weg, had
de advokaat moeite zijn teleurstelling te verbergen. Hij kon het
geld ook zoo goed gebruiken! En overtuigend toonde hij aan, hoeveel bezwaren daaraan verbonden waren: eerst als een bedelaar
paradeeren aan het gerechtshof om een volgnumme rtje te krijgen
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voor toelating bij den president, wat alleen maar 's Woensdags kon
gebeuren; dan een halven dag op je beurt wachten en als je er
eindelijk in geslaagd was den president te naderen, dan de kans
loopen, dat hij de zaak niet de moeite waard vond. Of zoo dit
niet het geval was, en je een advokaat werd toegewezen, dan kon
je er zeker van wezen, dat die je ook niet vriendelijk zou ontvangen
en misschien voor de heele eer bedankte, waarop het spelletje van
voren aan begon.
Nards koopmansaard proefde aan welken kant wellicht overdrijving
plaats had, en toen hij genoegzaam ingelicht was, betaalde hij het
advies en liet zijn raadgever teleurgesteld achter, die bij zichzelf narekende, dat dit de negende cliënt was in het heele jaar, en ook de
negende, die met één consult voldaan was en netjes de som van
f i.8o aftelde.
Bleekers stond op de gracht zich besluiteloos heen en weer te
wenden: hij moest aan het werkhuis een bewijs van onvermogen
voor Maaike aanvragen, dan kon hij dat laten afhalen en daarmee
naar het bevolkingsbureau gaan, en juist op een Woensdag in de stad
komen, om bij den President toegelaten te worden. Hoe hij ook
rekende, hij zou er dagen en dagen achteraanloopen aan hebben
en het zou weken duren, eer het proces aanhangig kon gemaakt
worden. Even kwam nog de gedachte in zijn hoofd, om opnieuw
aan te bellen en de zaak in handen van den advokaat te geven.
Minstens honderd gulden zou 't hem kosten, als alles vlug afliep.
En honderd gulden had hij maar niet voor het opscheppen. Wat
waren die paar honderd guldens van zijn ouderlijk erfdeel geen
ontzaggelijke som geweest in zijn oog, en de bron van zijn heelen
welstand.
Zelfs had hij aanvechtingen, om alles te laten rusten: Maaikes
leven was toch bedorven.
Lang kaauwde hij heftig op zijn pruim, maar de gedachte aan
die kleintjes, waarvan de oudste zoo op Annetje leek, weerhielden
hem de zaak op te geven. Hij sloeg den weg in naar het slop, waar
Maaike woonde.
Eenige vrouwtjes met bleeke gezichten stonden rondom een kar
met misbakken glaswerk en de koopman maakte zich heel druk,
om met zijn waardelooze prullen een deel van het schrale weekloon af te hengelen. Nard zag er niet heel vriendelijk uit. Het
gescharrel door de dompige rumoerige buurt had hem vermoeid
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en de armoe en vuilheid van het slop deed hem nog meer in
zichzelf grommen, waarom hij ook zoo gek was, zich door de
familie te laten opvreten en waarom zoo'n Maaike nu ook zoo
blindelings tegen alle goeie raadgevingen in haar ongeluk geloopen was.
„Zeg baassie, kijk je naar die mooie pulletjes, of naar die fijne,
kristallen suikerpot? Prachtig kostelijk, om voor een verwelkom thuisje in mee te nemen. Daar, pak an, omdat je je vrouw blij
maken wil, krijg je ze voor'n schijntje. Pak an !"
En de ijverige koopman moffelde hem de rommelige dingen in
zijn armen. De wijven lachten en Nard bromde: „Stik, vent, met
je scharre! Weg er mee, of 'k laat ze valle .... "
Dat vond de koopman ook geraden en een van de vier vrouwen,
die al den tijd begeerig witte theekopjes had bekeken, betast en
zelfs om ze te probeeren naar den mond had gebracht, zag nu
op, Nards stem herkennend.
„Hé, oome Bleekers, kom boven. Je weet er zeker alles van ...."
Of hij er alles van wist! Hij volgde Tinet, — zooals hij haar
altijd door Maaike had hooren noemen, — en zag, hoe mager
het gore halsje was en hoe er twee kringvormige nagelkerven in
de pezige rechter - nekspier waren geklauwd. Het sloofje werd zoo
mishandeld door haar man, als die dronken thuiskwam. Toch was
ze gek op den vent en kon ze er geen kwaad van hooren. Al
zou ze als een hond aan zijn voeten liggen, dan zou ze nog met
dankbare liefde naar hem opzien. Maaike had er vaak van verteld
en haar lot geroemd in vergelijking van dat van het magere
buurvrouwtje.
De trap stond haast rechtop en de treden waren zoo smal, dat
de teenen van Nards lompe schoenen nauwelijks er steun op
konden vinden. Hij had alle moeite om niet achterover te slaan,
en hoe hooger hij kwam, hoe vuiler de atmosfeer werd: een zure,
benauwde lucht als van een dichtgesloten, schimmelige kelder.
„Doe maar voorzichtig," waarschuwde Tinet van boven, want
het was verwonderlijk, hoe snel ze de derde verdieping had
bereikt.
Bleekers vloekte in zichzelf en op elk portaaltje kneep hij den
neus dicht, terwijl hij met de voeten tastte naar de volgende trap.
Tinet stond hem in de deur van haar kamer op te wachten.
Daar was 't tenminste wat lichter en het raam stond gelukkig op
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een kier. Zijn eerste zoeken was naar de kindertjes, die hij op
de aanwijzing van Tinet onder de tafel naast elkaar zag liggen,
de kopjes vlak bij elkaar en de grootste de hand op de schouders
van de kleinste....
Zijn verontwaardiging, omdat hij zichzelf zooveel moeite had
aangedaan en omdat de armoede zich zoo onaangenaam aan hem
opdrong met vuilheid en vieze luchtjes, zakte weg en, het hoofd
meewarig schuin op zij, bleef hij naar de kindertjes staren. Allerlei
weeke aandoeningen kwamen in hem op en Tinet zag zijn oogen
vochtig worden. Nard trachtte zijn tranen niet te verbergen, want
er was hem niets anders bewust, dan dat daar die twee kleinen
lagen, als jonge honden op den vuilen vloer, en dat die oudste
nog op zijn Annetje leek, al was mond en neusje ook vies aan
haar tisserig, en dat hij weer zijn eigen Annetje-voerdnht
voor zich zag, trippelend van het duin op dien mooien Zondag
in Noordwijk, met de knuffel-knuistjes bloempjes plukkend en
plotseling op het guitige mopneusje rollend. Zijn Annetje met dat
ronde gezichtje en dat leuke mopneusje! Hij zou wel willen snikken, maar het besef, dat hij niet alleen was, kwam nu klaar in
hem op. Hij bukte zich en nam de oudste bij het besmeurde
armpje, om zijn aandoening te verbergen. Hij kuchte en lachte
wat en snoot den neus, om zich kordaat te toonen. Toen haalde
hij een schoonen zakdoek voor den dag — hij ging nooit zonder
zoo'n reserve naar de stad: 't was zoo gemakkelijk om boodschappen in te knoopen! — hield die onder de kraan in de benauwdriekende gootsteen-privaat-kast en hurkte weer bij de slaapstertjes
neer.
„Wil je wel geloove, da'k ze zoo net nog gewassche had.
Maar dat zit overal aan met die grijpgrabbel-handjes: aan de aard
aan de bloempotte, je weet 't zoo niet. . . ," ver-apelschi,
-ontschuldigeT
zich.
Nard vond , dat ze geen verontschuldiging noodig had: als zoo'n
afgeranseld, uitgemergeld menschje de paar centen, die haar dronken vent haar voor het huishouden toewierp, nog deelt met de
verlaten stumpertjes, op gevaar af zelf er weer dubbel ransel voor
te krijgen, dan was er al heel veel verricht. En dat ze van zindelijkheid niet afwist, wie zou dat vreemd kunnen noemen in iemand,
gewonnen en geboren in een vuil slop-krotje?
Maar toch werd het hem wee in de borst, als hij er aan dacht,
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hoe die kleintjes hier aan zooveel gevaren waren ontkomen: had
Tinet's vent ze niet kunnen mishandelen, hadden ze niet het kamertje
af kunnen loopen en de trapjes kunnen afrollen, of met de rond
slingerende lucifers spelen, terwijl het wijfje boodschappen deed
of met de buren zich rondom de heerlijke glas-misbakken verdiepte
in de mogelijkheid van een pul of een suikerpot te koopen?
De oudste begon zich uit te rekken onder den invloed van de
frissche afwassching. Eindelijk, de oogen een paar keer openkierend,
zag ze verbaasd den nu lachenden man aan, die boven haar hurkte,
en vertrok eerst het gezichtje schrikkerig in de meening, dat het
haar vader was. Maar plotseling stonden de oogje rond open met
een lach -glans er in en de handen toestekend, riep ze blij: „Oom
Nard, oome Nard ...."
Ze werd met ware apenliefde behandeld, het roode snoetje aan
alle kanten gezoend en tegen zijn harde baardstoppels gedrukt,
het heele lijfje als een goor hoopje kleeren in zijn armen tegen
zijn borst aan. Ze kraaide en kreunde tegelijk en schaterde dan
weer: ,,O, Geertie, oorre Nard, oome Nard!"
Ook Geertje werd nu afgewasschen: Tinet had het verpoeterde
vod, dat voor thee-doek fungeerde, over haar gezichtje gedweild
en Bleekers walgde er van. Hij wierp haar den zakdoek toe en
spoedig zat hij bij het nu hoog opgeschoven raam, op elke knie
een kleine.

„Poetie stout," ratelde Tony de oudste, „poetie blijft maar
altijd weg," maar toen begon ze te schreien: „Dome moet Poetie
halen !"
En de andere aaide hem met de hand over de breede stoppelkaken: ,,Mee, mee, naar Poetie !"
Het bleeke wijfje met de blauwe kringen onder de oogen, stond
alles meewarig lachend aan te zien: „De stumperds. Ze hebben al
wat naar der moeder gevraagd. Zoo gauw ze wakker worden soms."
Nard had een besluit genomen en zoo zonder onmiddellijk tegenpruttelen over zijn dwaze braafheid: hij zou de kindertjes mee
moeder ze weer hebben kon. Ze kraaiden haar-nemtod
blijdschap er over uit en Bleekers, de armzielige houding van de
versmade pleegmoeder ziende, troostte haar: „Kinderen benne
toch maar kindere. Nou hè-jij ze opgeraapt en verzorgd, en zonder
aan je te denke gaan ze met me mee. 't Is ook geen gekheid,
in de tram, in de boot...."
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En ze klapten in de handjes, terwijl Tinet ze verder opmonterde:
„En dan in een groote tuin, en die oome hèt 'n paardje en
kippetjes en knijntjes."
Ze rammelden in gebroke taal over al die heerlijkheden, terwijl
ze haar mooiste jurkjes aankregen en Nard ze het haar rechtschikte.
(Wordt vervolgd.)

GEDICHTEN
BOOR

ANS SALOMONS.

Van m'n verzen.
Zooals de volken in de oude tijden
Om hecht te maken bouw van kerk' of steén,
'n Medeschepsel droeven dood bereidden,
Door levend 't graf te metslen om hem heen.
Dat steeds z'n geest die plaatsen zou behoeden
Tegen geweld van menschen en van goon,
Zoo gaat uw levend leven traag verbloeden
M'n lief, in deze verzen, dààrdoor schoon.
Zoo zal uw geest hen lang nog voort doen leven,
Als 'n grafteeken tot uw eer verheven.
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Kinderspel.
Nu weet ik het allemaal, allemaal weer
Hoe het was, zooveel jaren geleden....
Hoog-wit was de gang in het schitterend licht
En 'n looper ving klank onzer schreden.
Stil waren we samen de zaal uitgevlucht,
Jij — miniatuurcavaliertje,
En ik, 'n klein meisje met loshangend haar,
En.... we flirtten op kindermaniertje.
Jij keek naar den zolder, ik keek naar omlaag,
Toen heb je m'n waaier genomen.
Geschuifel van voeten — muziek — kwam heel vaag
En wekte veel wondere drooinen.
Je waaide, dat 't dons van m'n jurk trillend sloeg
Op m'n hals en we durfden niet praten ...
M'n hart klopte snel en m'n bloed bonzend joeg....
De gang was zoo vreemd, zoo verlaten.
Toen keek je me aan, en 'k werd heelemaal rood,
Je nam zacht m'n handj' in de jouwe,
En je zei, dat ik mooi was.... en lief..., en al groot,
En je vroeg , of ik met je wou trouwen.
In de gang en daarna bij muziek, bij den dans,
Onder 't zwieren al woester, al heeter,
Beschikten voor 't verdere leven we al;
Twee piep jonge kinders verliefd op 'n bal,
Slechts dronken van jeugd, in muziek en van glans....
.... Maar lief, weten w' eig'lijk 't nu beter?
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Van lang - geleden liefde.
I.
Laat me nog eens het kleine meisje zijn,
Dat jou in kinderdroomen innig liefde,
Laat me m'n hoofd, van passie moe en pijn,
Legg' op jouw schoot, als toen nog niets me griefde.
Kus nog eens zacht-voorzichtig m' op m'n wang,
Waar brandend -heete zoenen sinds op brandden,
En kijk me in de oogen — diep en lang;
En neem mijn handen vast in jouwe handen.

We waren kindren, lief, 't is lang geleén
En lang is weggevallen smart om 't scheiden,
Maar wat eens bracht onz' zielen zoo bijeen
Zal leven tot 'n eeuwig-groot verblijden.
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II.

'n Kouë vriesdag — weet je 't nog? —
(Het park van sneeuw was glinsterend•blank)
Speelden we glijbaantje -op 'n plas
Dicht bij onz' eigen vijverbank.
Ik viel — zeg, weet je 't nog, m'n lief,
Hoe je toen schrikt' en greep me snel,
En 't af wou zoenen — 't deed geen pijn
En vallen leek toen 't leukst van 't spel.
Zeg, weet je 't nog — 't was eig'lijk niets,
Niets van belang — we waren klein....
We speelden, zooals kinderen zijn ... .

't Was koud — wij waren frisch en jong
En liepen samen in de zon.
Ik viel .... en bang jij óp me hief.
Toch is géén herinn'ring me zóó lief....

IV

31
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Geluks - angst.
Laat ons nu, lief, onze hoofden omhullen
En luid der fluiten geklank ons omschallen,
Dat we niet zien onder 't offer-vervullen,
Dat bliksem-schichten den hemel ontvallen ...
Dat we niet hooren de stem van de goden
Donderende om ons geluk te vervloeken...
Blazen de fluitspelers, der vreugde boden,
Hullen w' ons hoofd diep in duistrende doeken.

GEDICHTEN.

Lente - emootsies.
I.
Dit zijn de loonre lentedagen,
Die zwaar op alle leden drukken,
De lucht is wolkig, wind met nukken
Doet sliere-boomen buigend klagen.
Dit zijn de loonre lentedagen,
Die kil en zoel ons vreemd bewegen,
Al is herinn'ring, mooie, vage,
Ons hart is overvol en — leege
Tóch leege breiden we de armen
En zoeken —
Loome lentedagen
Zoo droeve, blijë, kille, warme —
Ze brengen weemoed niet te dragen.
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II.
Laten we lachen nu in het licht
M'n lief, dat ligt om ons beider gezicht,
Om de lichte, de nieuwe, de blij-gouden schijn,
Waar al werelddingen omhuld nu van zijn.
Dit was er niet', lief, zooveel maanden lang,
Nu is het weer — o, 'k ben blij en bang,
En 'k durf niet te denken, aan wat zal komen,
Als uitslaan hun vingers de takken der boomen,
En de vogels ontwaken uit langen droom.
Ik denk maar alleen aan wat is geleden —
Aan verleden jaar .... en nog langer terug —
't Geluk slaat zoo heftig over m'n rug,
Dat ik ril — of is 't weemoed eer, of smart? .. .
0, de lente doet zwellen, doet bersten m'n hart...

Lief, lief, neem m'n handen in jouwe handen,
En voel, hoe m'n bloed door m'n lijf slaat te branden.

GEDICHTEN.

Ent s a g u n g.
I.
We mogen nu houën, m'n lief, van elkaar
Alleen met woorden....
Met woorden, die dansen van jou naar mij
En terug weer als kinders in lange rij,
Die streelen als zoelige wind in de Mei,
Die juichen als vogels, hoog -opzingend blij,
Alleen maar woorden.

II.
We mogen nu houën, m'n lief, van elkaar
Alleen door oogen....
En in elkaar wèg zullen ze branden
En tusschen hen weven goudene banden
Als vroeger bij kussen fel -bloz' onze wangen,
Heel 't zijn in der oogen getoover gevangen.
III.
We mogen nu houën, m'n lief, van elkaar
Slechts in gedachten....
Er mag nu niets anders meer tusschen ons zijn
Dan weefsel van denken; als vogeltjes fijn,
Die klagen van liefde, die klagen van pijn
In donkre nachten....
Die klagen, omdat dit nooit werkelijk mag zijn ... .
Niets dan gedachten.
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Oude dagen.
Nu zijn m'n dagen
Wat ouë wijfjes,
Die kleintjes dragen
Hun kromme lijfjes,
Wier voetjes loopen
Strammig en stijfjes
Op zachte zolen
Zoetjes verstolen.
Die niets meer voelen
Van 't woeste woelen,
Van 't wilde willen,
't Kracht-aver trillen,
Van 't slovend slaven
En dreunend draven
Van vroeger dagen....
Maar stil zich stoven
En leven loven,
Babblen .... en eten
In bleek verblijën,
Soms éven schreien,
Al gauw vergeten.

IN DEN MIST
VERTELSEL
DOOR

HERMAN TEIRLINCK.

Aan Leo Lee/con.

Daar was een groote vlakte, heel wijd omdaan met bijzende
heuvelkens, waarlangs in rechte of wendende reken rankte het loof
van oude populieren. Heel hooge, boven de prochie die anderzijds
achter de bruine eerde gedoken lag, praalden in schoone vruchtbaarheid, heinde en verre, de velden. Geen breede banen schonden
kruisgewijs de vele gelijke partijen, sierlijk nevenseen geleid, omme geploegd en effen gereekt, bezaaid onder de noesche zonne van
dees alzoetig herfstegetij.
De grond dampte vet en genoegelijk, verlost van zijn vruchten,
nu rustig smuikend en zijn verschen bult oprondend in 't zware
geluchte. Het kleine wegelken dat dweers over de vlakte wegriemde
viel altemets te lore in de malsche verven, die tallenkant bruin
opensomberden — tot ginder, waar de heuvels heel liefelijk tegen
den hemel aan 't wiegen waren.
Dat was het eenig wegelken dat over de vlakte kwam.
Het taakte al voorbijgaand een leeroen huis, lage en vierkantig, en
het maakte een ommedraai errond, vluchtte langsheen het luttel
hoveken en streepte ópwaarts, naar de populieren, die rost en geel,
tak in tak gestringeld, stille verbeidden — den dood.
Want de dood was in aantocht. Bijwijlen geraakte over 't plein,
jagend en angstig, een killig gewaai. Een zucht streek langs de eerde
en wat nog groen omhoog pijlde, boog en rilde. De eksters vlerkten
kwekkend lijnrechte door, mee met den zwerm van verdorde blaren,
en een stonde was 't alteenegare een woeling van vleugels.
— Zoe-oe-4e.... zei de wind.
't Was de asem van den dood.
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De dood in aantocht.
En midden de groote vlakte stond het leemen huis. De zonne,
een wijde schijve van laaierig oranje, daalde in een diepte van smeulend vuur, en de korte dag zou straks voorbijschuiven, te lore
donkeren tenden de grauwe kimme, heel en al te lore. Het huis had
een afhangend dak en daaronder flikkerden de menige ruitjes van
de vensters, westwaarts beklad met het gloeiende purper van het
avondgestraal. 't Stond daar omlage precies te wege uit te schieten
in levende vlam....
Maar uitschieten almeteen en deed het niet. De deemstering ondoezelde zijn platte flanken, wegend op zijn strooien mantel en 't
vergrijsde allengs, alsof de rook, die boven de schouwe omhoog
doomde, nu geleidelijk opwolkte, geleidelijk van weerskanten neerpluimde, de gansche woonste benevelend met een blauwig floers.
En de ruitjes schemerden endelijk zonder tinteling moe uit, effen
geworden in de algemeene eenvervigheid.
't En was niet alleen de doening van den gebeurenden avond.
Allentwege smuikten zonder haast en zonder gedruisch de dampen
van het nattige veld en de bleeke walmen stegen uit alle voren,
uit alle grachten, hooger opeenstapelend hun dikke lagen. 't Gespeel
van de heuvelkens was niet zichtbaar meer, en achter de verdoolde
verten zoefde soms nog de wind, niet naderend dees eendelijk plein
van grauwten en van misten. De zonne was ievers rijzekens een
uitgedoofde gloed, een doffe holte, een draaiing die aan 't boren
was en niet doordringen kon.
Het leemen huis verdween op vlakte.
Daarbinnen was 't bedrijf van alle dagen. Na den eten, binstdat
moeder de schotels afwaschte onder het wegdoezelend licht van 't
venster, ging vader onder het schouwk!eed zitten en al de kleine
kindekens schaarden hunne blonde koppen rond hem. Hij nam de
twee kleinste op zijnen schoot en moest dan zijn hoofd opheffen om
met den damp van zijn pijpe hun keelkens niet te bezeeren.
En de andere bengels scharrelden ondereen om zijne beenen, zaten
altezaam op den vloer en riepen dat vader vertellen zou.
— Van den Dwerg met het keerzeken!
— Van Eentje-beentje -kruipelenteen!
— Van Taptoe den totteleer!
— Van Zoete-Marie !
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Ze klapten luide hunne handen te gare, en vader lachte in zijn
eigen, al smakkend en paffend den rook uit zijn mond. Hij boog
zich zijlings naar den aschbak en speekte een keer en zei:
— Van Tip....
Ze juichten van uitermatelijke leute, al hunne stemmekens thoope
brengende in een blijde jubeling:
— Van Tip! Van Tip!
— Ja maar, sprak de moeder, 't is vroege nacht vandaag en
algauw komt de dikke duisternis. De zoete kindekens moeten bijtijds slapen gaan.
— Bah! grommelde de vader.
Hij deed zijn schouders opschokken en dreef een groote rookwolk
almeteen tot tegen de sombere zoldering. Het roode licht dat, met
het vallen van de laaie koolkens, uit den aschbak optikkelde, gloeide
schoone open langs de pluimwitte flanken van den damp. Hij boog
zich over 't jongste pagedderken en taakte met zijn rosten stoppelbaard de roode wangen....
— Doet Arseeneke zijn poepken geen zeer, van zitten alzoo?
Arseeneke hief zijn ronde kijkers op en knikte dat hij braaf en
geriefelijk zat. Dan viel een stilte alom en vader liet de stilte vertijen
in huis om elkendeen's aandacht tot een jagend ongeduur op te ketsen.
Moeder mummelde nog, al schuddebollend over haar waschbak:
— Den onnoozelen dwazerik!
Maar vader had eene gewichtige houdingen in zijne hersens draaide
hij langzaam zijn vertelsel overentweer, om er een schoon begin
aan te verzinnen. Hij had het reeds zoo dikwijls verhaald, en telkens
op een versche maniere, en nu wilde hij 't, naar gewoonte, met een
plezante nieuwigheid aanzetten. Hij blies een laatste maal, in een
forschen stoot van zijn asem, den rook langs zijn pijpe en klopte
den smeulenden tabak op den rand van de lage koolmande uit. De
wind kwam plots neervlagen in de schouw en joeg nadien, al wegwaaiend ijlings, het ronkende vuur opwaarts.
— Zoe-oe-8e.... zei de wind.
En 't vuur, zubiet uitpoeffende tegen de klinkende buize:
— Pppoe-oe -óe .... zei 't vuur.
— Hoort ge datte? fluisterde de vader.
Hij stak boven Arseeneken's kop zijn wijsvinger bedenkelijk omhooge en stak zijn wenkbrauwen heel bezorgd uiteen. Hij zag tegare
op de tootjes van al zijne kindekens de vele kleine wenkbrauwen

482

IN DEN MIST.

verwonderd en angstig uiteengaan, naar de uitdrukking van zijn
eigen gelaat. Hij vertelde:
— 't Is Taptoe- den-totteleer die gedruisch viert in den avond, om
de meiskens en de mannekens benauwd te maken .... Hee-la!
Taptoe! ge moogt al verder gaan met uw lawaai; daar en zijn hier
geen stoute kinderen, maar wel fraaie, fraaie allemaal, die zoete
luisteren naar hun vader en naar hunne moeder! .... Hoort, nu
is alles stil.
Hij wachtte een tijdeken en als hij weer op de opgeheven gezichtekens
het ongeduld zag aankomen, begon hij de wondere historie van Tip.

— Tip had een rosten haarbos en gele sproeten om zijne oogen.
Zijn mond was breed uitgerokken omdat hij gewoon was te huilen
en te janken. Hij is gelukkig dat hij ooren heeft om de schrikkelijke
splete tegen te houden, zei dikwijls mijnheer de pastoor. 't En was
mijnheer de pastoor niet, die nu in de kerke de mis zegt. Wat ik u
vertel is lange, lange verleden. Daar was een tijd dat nooit het slecht
weere uitberstte over 't land. Daar waren overal vogels en bloemen
en beekskens, en overal 't gespets van de zonne. De menschen
loechen gedurig malkander tegen — Tip en lachte nooit... . Eens
op een uchtend was hij met zijne moeder gaan hout rapen in de
meerschen, onder de olmenbranken. Maar Tip en deed niet vele en 't
rijs dat hij bijeenbracht en was de moeite niet weerd om binden.
Zijne moeder had schoone hem toe te roepen, alonder hare armen,
want ze was gebukt en ijverig te werke: Toe-de! Tip, jongen....
koeradgie ! .... Tip luibeende en geeuwde en was voor noenstonde
al moe. Daar werd van verre op de boerhoven in kannebuizen
geklaroend dat het middag was, en moeder wilde nu huizewaarts
trekken. Maar Tip begon luidkeels te schreemen, en wilde naar huis
niet gaan of hij moest gedragen worden. Moeder had met haar
bundel hout een volle vracht. Wacht, zei de moeder, 'k zal wel
een kluppel halen, die u leeren zal ... .
Geen ander geruisch en steeg in huis, buiten de trage geluiden
van vader's vertellinge. Geen asemken piepte er, en 't was rijzekens
te merken dat soms in de schouw de zotte Taptoe bezig geraakte.
Grauwer werd het luisterend geluchte en heller fonkelde de werkzame
karbonkeling van de asch. De kindekens en roerden niet, beheerscht
door 't wispelturig spel van hunne prille verbeelding. Eender in
elkendeen's kop leefde de roste figure van Tip, een koppel vette
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kaken tusschen de vlaggeling van twee lepelwijde ooren .... Heimelijk steeg vader's stem:
— Maar de kluppel en wilde Tip niet slaan en Tip alzoo niet
naar huis gaan, of hij moest gedragen worden. Wacht, zei de moeder,
'k zal wel een vuur halen, dat den kluppel branden zal. Maar het
vuur en wilde den kluppel niet branden en de kluppel Tip niet slaan
en Tip alzoo niet naar huis gaan, of hij moest gedragen worden.
Wacht, zei de moeder, 'k zal wel een water halen dat het vuur
blusschen zal. Maar het water en wilde 't vuur niet blusschen, en
het vuur den kluppel niet branden, en de kluppel Tip niet slaan
en Tip alzoo niet naar huis gaan, of hij moest gedragen worden.
Wacht, zei de moeder, 'k zal wel een koe halen die 't water
drinken zal. Maar de koe en wilde 't water niet drinken, en 't
water het vuur niet blusschen, en 't vuur den kluppel niet branden,
en de kluppel Tip niet slaan en Tip alzoo niet naar huis gaan,
of hij moest gedragen worden. Wacht, zei de moeder....
Alles was stille. De schotels waren gewasschen en lagen rustig
in de dresse. De stilte heerschte en omdeed alle gedoe met hare
statige plechtigheid. Alleen vader's woorden druppelden heel klaar
en welluidend erlangs, heel zuiver en langzaam. De stilte was nu
lijk een wijde vijver in roerloozen nacht, waarover lijze lispelt het
menig geklots, bezij de lischzware oevers. Nievers een waterrimpelinge, en toch, gestadig en heimelijk, het babbelend geklots ... .
Dus was hier werkzaam de schoone stilte en dus rankte eromme,
met heldere vooizen, vader's gemoedelijke stem:
— Wacht, zei de moeder, 'k zal wel een slachter halen, die de
koe slachten zal. En ze haalde een slachter. En in waarheid —
daar liep hij met hamer en mes de koe achterna. En de koe sprong
naar 't water, en 't water naar 't vuur, en 't vuur naar den kluppel,
en de kluppel naar Tip, en Tip.... ja, Tip grabbelde zijn rijshout in een bussel te gare, scherrelde hals over kop buiten 't
woud, en geraakte verwild eerder thuis dan moeder.
— Hatjie! niesde Arseeneken.
— 't Is dat ik de waarheid vertel, sprak de vader.
Al de kindekens roerden hun lijven en zaten een wijlken nog
te kijken iu hunne gepeinzen, hoe daar geleidelijk wegflauwde,
straks heel en al tenden hun geheugen, de aardige beeltenisse van
Tip. Weergalmend verder en verder vervaagde de tocht van de koe
en van 't water en van 't vuur en van den kluppel, hinkend en
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joeppootelend achter mekaar, alsof ieder in zijn jagend bedrijf op
een paar onduidelijke beenen doorpatjokkelde en een kop uitlengde,
die zonder vormen of verven was. Terzelfder tijd brokkelde de
stilte te lore en een roezemoes van voeten sleerde over den vloer,
ten teeken dat nu 't gewone leven aan den gang zou komen.
Maar moeder, die in de blauwe half-klaarte van 't venster stond, als
een schaduw, boog zich plots, en hare armen reikten meteenent vooruit.
— Ssjt! soesde ze, en ze bleef zoo, gebukt en luisterend, tot
de stilte hier meesteresse aan 't spoken was...
Daarbuiten klonk een ongemeen geruchte. Smeet iemand 't
hekken toe in den tuin? Stiet iemand met onzekeren voet aan
tegen den oven, en taakte nadien danig lomp den drempel? Een
schielijke windvlage plofte neer in de stoofbuize, en de rooster
liet de assche luidelijk neerrinkelen, onder den gloeienden pot.
Het huis was omdaan met wondere geheimzinnigheid.
— Taptoe .... Taptoe.
Niets roerde daarna. Arseeneken had ievers over dag een vallinge
betrapt, want weer begon zijn neuze te kriebelen en hij drong
ineen om gemakkelijker te niezen.
— Vrouwe, zei de vader, maak licht in de lamp.
Ze deed een stoel krijschen langs de kareeltichels en stak het
brandend stekje boven haar hoofd, en seffens klaarde de kamer op.
Alle voorwerpen sprongen naar voren en de ringen van het nieuwe
gestraal roerden langzaam over de eiken zoldering. De roode stoofpot,
die hoofdzakelijk de vesperdonkerte verwarmd had met den heeten
blos van zijn bolle bakkes, werd subiet eene grijze onbeduidenheid.
Elkendeen keek rond en wachtte precies tot weer het ongewoon
lawaai daarbuiten opruischen zou. Maar geen kleinste getjok en brak
de eenig-wijde vredigheid. Om 't ongemak weg te krijgen dat in
huis gedrongen was, begon moeder met groot rumoer de stove op
te koteren en nieuwe kolen bijeen te rakelen. Dan joeg ze al de
kindekens te saam langs de trap naar den zolder, alwaar ze hunne
broeken en kielkens uittrok om ze gauw onder de warme sargién
in bedde te duiken.
De vader hoorde hoe ze ginds werkzaam was en hoe hare voeten
haastig sleerden over den plankvloer, tusschen de reten van tijd
een wolksken stof neertrappelend, dat dan in de lampeklaarte
trage openpluimde en verging. Het onverwacht gedruisch had
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zijne gedachten verdreven in een wereld van schrikgedoe en kampen.
En zoo was hij tegenwoordig aan 't mijmeren over zijn lot — zijn
lot van werker, van veldman en eerdewroeter, bezweet in den geweldigen arbeid en lijdelijk een weerloos tuig, zonder wil en zonder
hope. Wat deed hij hier? Hij was opgegroeid met de andere, alteenegaar gebukt over den grond en schartend met hunne nagels de
eenvervige torfels uiteen, alteenegaar een troep ellendelingen, zwoegend aan de opstapelinge van hunne ellende. Hunne armen waren
lang geworden, beknoeseld en gebult, en hunne schouders neergewrongen, en hun rugge opgestoken, en hun nekke, in onmiddellijke
begeerten, uitgepeesd, uitgelengd naar de onvatbare voldoening van
hunne driften, uitgetrokken, dweers de grijze dagen door, naar
den dag van belofte....
— Den dag van belofte!
Hij glimlachte verdrietig. Hij voelde dat hij niet vrij was en dat
gedurig om hem woog de zwaarte van een onzeggelijken last. Dan
moest hij de endelijke verlossing verbeiden, gedwee, gewillig, mee
met den gelijken tijd. Als zijne vrouw beneden kwam en terwijl
ze zich nevens 't vuur te naaien zette, vroeg hij:
— Peins eens diep .... zijt ge gelukkig?
Ze blikte op naar hem en zag verwonderd zijne ernstige, moede
oogen. Ze wist niet wat ze zeggen zou, al werd ze heel direkt gewaar iets onendigs, iets dat boven haar en tallenkant aanwezig was,
en dat in deze vrage zoo zonderling ommebijsde, heel dichtebij.
Ze wilde wel lachen, en versteend op haar gelaat bleef maskeren
daar heur lach. Ze fluisterde:
— Ge zijt goed voor mij. en voor de kinderen, goed en zorgzaam.
— Maar .... zijt ge gelukkig?
Een harde stoot beukte tegen de deur. Allebei stonden verschrikt
rechte en luisterden zonder asem. 't Werd stille.
— Wie is dáar? riep de vader.
't Was stille geworden. Hij lonkte naar den grendel, die stevig dichte
was, en deed dan een stap, zich buigend om 't minste gedruisch opte vangen. Hij was niet verveerd, maar zijne hersens waren vol met
het geheim van mirakeleuze vertellingen en daardoor verdobbelde zijn
geest 't gewichte van elke gebeurtenis. 't Docht hem nu dat hij
gek deed en belachelijk handelde, en hij tort haastig naar de deur.
Hij hoorde duidelijk langs den muur 't gesleur van een lijf en 't
zoeken van handen om de vensterramen. Iemand sprak buiten:
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— 'k Zie licht in de ruiten. Is hier iemand thuis?
't Was de stem van een man. De vader verwonderde zich dat
ze hem zoo gewoon toeklonk, zonder de rammeling van onder
machten. Hij schoof den grendel en opende de deur. -erdsch
De lampeklaarte botste tegen een ondoordringbaren muur van
nevelen en niemand was zichtbaar daarachter. De mist stapelde in
dikke lagen zijn dampen op den drempel. Nooit daalde te lande
een mist als deze zoo struisch, en 't licht pletste ertegen zonder
de diepte te raken van den nacht, die achteraan begraven lag.
— Hee-la! riep uit het dompig gesmoor de ongeziene man.
— Alhier .... zei de vader.
— 'k Volge 't speur van de stralen .... Mag ik binnen?
— Wie zijt ge? Ik merke u niet.
— Goed volk! Het licht klatst in mijn oogen....
-- Wie?
— Goed volk, boer.
De man stond nu in het deurgat en zijn lachend gezichte kwam
helder en blozend boven zijn grauwe vest te voorschijn. Hij nam
zijn klakke af en smeet zijn bezaadze onder 't venster. Zijn grove
schoenen krijschten op den vloer.
— Goeienavond, meesteresse.
Hij was groot en sterk en een oolijk geleuter speelde in zijne
oogen. Hij was onbekend en lachte luid al uitleggend hoe hij van
de eene verre stad naar de andere verre stad moest trekken. De
mist was hem komen overvallen onverwachts.
— Djeezes! een mist als een berg 1
Hij vertelde ervan. Tallenkante struikelde hij en dikwijls was hij
neergestuikt. Geen weg was te voelen, geen vinger v6or oogen
te zien. En dan de vroege avond, de ganschelijke donkerte.
— Ik weet niet hoe ik tot hier ben geraakt!
Hij had gesukkeld, gezocht met zijne voeten naar het klinkend
geluid van den steenweg. Zijn bezaadze was zwaar geworden en
hij vond geen baan die naar rust zou leiden. 't Docht hem dat
hij alleen op de wereld stond. Van nievers kwam hem een teeken
van menschen, nievers een klokkeklank of een koeiengeburrel.
— Ik meende: God heeft me verlaten....
Hij schaterde 't seffens uit van kinderlijk pleizier: 't en was nog
zoo verre niet en hij had meteen tegen een hekken gestampt. Hij zei:
— 't Was ulder hekken. 'k En wete niet hoelange ik om ulder
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tuin heb gedoold. Hebt gijlie geen hond? Ik dacht aldoor: straks
krijg ik een hond in mijn beenen! Ulder huis bleef buiten bereik—
tot ik toevallig kwam aanstooten tegen de deur. Dan kon ik de
klare ruiten ontwaren .... Kan ik in ulder schuur een slapinge krijgen?
Hij sprak wonderlijk. Hij scheen zoo schoon van gemoed
en zoo oprecht in al zijne gebaren. Open was zijn aangezicht,
zijne borste zwol vooruit en hooge rees zijn effen voorhoofd.
— Zet u, zei de vader.
De moeder schoof hem een stoel toe en hij zette zich. Hij had
geheel en al beider vertrouwen afgedwongen en hij mocht zich nu
thuis denken. Ze waren gedienstig geworden. Ze vroegen of hij niet
te eten lustte. Hij lachte gulzig zijn witte tanden bloot en zat te
knikken al wijzende guitigerwijs naar de sombere hespe, die tegen
de zoldering haar breede schaduw wierp.
De hespe werd afgehaakt en het koekebrood uit de dresse gehaald. Vader duwde de tafel tegen zijne knieën en draaide de lampevlamme een zierken hooger. Hij moedigde den vreemdeling aan:
— Doe lijk thuis.
— Lijk thuis?....
De man keek vol kommer naar de boterhammen, die moeder
ijverig overhand op een teele legde, en zuchtte. Maar seffens hervatte hij zijn vroolijk getater en reikte dankbaar zijne hand uit naar
de hespeschellen. Hij trok zijn mes uit zijn broekzak en begon
gretig te eten. Hij stak zijn mond proppensvol en kauwde langzaam
de malsche spijze, en een stralend geneuchte kwam uitgloeien langs
zijne wangen. Hij smakte en beet en zwolg en smakelijk was 't
bedrijf van zijn beweeglijke kinne. Zijne slapen bultten matelijk
opwaarts en in zijn hals spanden sterkelijk de forsige aderen.
De boer had deugd aan zijn gezonde manieren en hij loerde den
vreemdeling na, belonkte de breede werking van zijne grove vingeren om de teerheid van het witte brood. De moeder van 'sgelijken
en miste met haar nieuwsgierige blikken geen minste gebaar, en
daar steeg eene aandoening in haar boezem, en 't wentelde gestadig
omme in hare gepeinzen:
— Wie is deze pronte vent?
Hij bezag haar rijzekens. Hij was in groote drukte met zijn
honger, dien hij geleidelijk te stillen had. Hij sprak weinig, soms
met brokskens van zinnen de hespe goedkeurend. Hij deed altemets zoo schalks en aardig, en hij sierde waarachtig in eerlijke
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ontvangenis de brave gastvrijheid, die hem aangeboden werd.
Als hij geëten had stond hij rechte. Hij vroeg of hij niet rooken
mocht en dadelijk moest hij den tabak proeven, dien de boer
haastig uit zijn kieltassche te voorschijn bracht. Hij zette zich bij
't vuur onder het schouwkleed en vulde gezapig zijn pijpe. Hij
dampte nu lijk een oven en gedurig verdween zijn rozig gezicht
achter de blauwe wolke van den smook. Bijwijlen blies hij met
een stoot van zijn asem den rook uiteen en betrapte dan de
droomende oogen der vrouwe, strak op hem gevestigd en verlegen
subiet omdat hij haar zoo betrapt had.
Maar de vader had zijne blikken van hem afgewend en zat te
turen naar den gang van zijn eigen gedachten. Het docht hem dat
deze man geen ellende droeg, en hij tastte heel duidelijk het gansche
verschil van hun beide gemoederen. De vreemdeling had een rechte
rugge. Was hij niet vaster geketend aan de grauwe eerde haar
ongenadige dwingelandij? De vreemdeling had een rechten blik.
Botste hij nooit aan tegen het noodlot, tegen den onverweerbaren
tocht van den tijd?
De vreemdeling sprak:
— Ge zijt goede menschen, gijlie .... Ik voel me hier buiten
den strijd. Hee! Hee! wat hebbe 'k al strijd gevoerd! Wat heb ik
al leutig gekampt jaar in, jaar uit, de wegen langs! Soms loeit
er de wind met schrikkelijke gramschap en blaast zijn driftige
flanken leeg. Ik zie de boomen schudden en buigen en lawaai maken
van schrik. De eksternesten daarboven verliezen hun pluimen. Onder
mijne voeten ligt platgestreken 't benauwde gers .... Dan stort
de regen. 'k Hebbe den regen vlak tegen mijn borste. Ik stoot
en ik wringe mijn lijf er door. Mijn kinne zijpelt. Het davert alom
en 't ratelt en 't spetst. Ik ben een gaande gote. Druppels bengelen aan de tjoppen van mijn vingeren. Ik voel, mijn veste door,
de kille nattigheid en mijne broekpijpen plakken langs mijn
braaien .... Andermaal, daarhooge, 't geluchte vol, overal, overal...
de zon! 'k Hebbe ze aleens zwaar als lood weten op de velden
wegen. Het koren was geel, de barms waren geel en 't geboomte
stond roerloos te bronzen. Dan heb ik werk gehad, jongens! 'k
Meende dat ik mijn schouders nooit door de geweldige gloeiing
zou duwen. Alles zakte neerwaarts. De hemel dibberde en 't werd
om mij een wiegelen van gulden golven, een roeren van brandende
strepen en ringen. Omdat ik entwaar de vurende diepte ingekeken
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had, draaide nu in mijne oogen, standvastig en verblindend, precies
de averechtsche vlakte van de zon, een bolle schaduwschijf. Keek
ik vooruit, over de baan, 'k zag ze daar subiet vlekken en omme grauwen. Keek ik onbedachts langs 't heldere veld —'k had schoone
mijn wimpers te overwrijven of mijne wenkbrauwen neer te duwen
— allerzijds, allerzijds .... de bolle schaduwschijf, mardeme! Keek
ik naar den matelijken gang van mijn voeten en 't wegrijzen van
de kasseisteenen, weer de bolle schaduwschijf. 'k Mag verdomd
zijn — neep ik mijne oogen toe, 't was nog eens de bolle schaduwschijf, om mijn hoofd, en daarbinnen.
— De wrake van de zon, mompelde de vrouwe.
— Ja.... andermaal, 't wintergetij. 'k Drentel in den koude en
mijn mouwen hangen stijf. 't Hagelt. 'k Krijge mijn tote vol en
't klabettert er puntelend. Geen vliege in 't geluchte. De landen
zijn dood. Het sneeuwt. Het waait. Het vriest. Dat is een leven!
'k Stampe en 'k trappele om warm te worden, 'k peinze dat ik
bij een zoevende stove zit, 'k steke mijne handen uit naar een
vuur, dat maar in mijne hersens gloeit.... 't En helpt niet. Hoe
zou 't helpen, verdekelinge!
De vader hief plots zijn hoofd op en viel hem in de rede:
— Waar loopt dan uw weg, mensch, en van waar zijt ge gekomen?
De vreemdeling brak luide uit in een vroolijken lach.
— Waar? vanwaar? .... Als ik u mijn naam zeg, en kent ge
mij niet. Ik ben een doolaard. Ik ga waar 't mij belieft. Mijn
wegen hebben geen doel, gelijk ik geen kommernis hebbe. Mijne
wegen liggen vrij dáar, en vrij ben ik. Voelt ge wat ik zeg? Voelt
ge wat vrijheid is?
Hij stond rechte om schooner zijn woorden te doen klinken. Hij
liet zijne armen trage ommezwaaien en trachtte soms met zijne
vingeren een zichtbaar beeld te geven van zijn geestdriftig gezegde.

Zijn wezen straalde.
— Nievers een band — nievers een kwelling — den hemel voelen
in zijne matelooze wijdte, den tijd in zijne onendigheid! De vrede
is in u. Ge drevelt zonder ommekijken. Geen kwaad bezeert u,
geen kwaad komt uit u. Ge zet uwen voet dáar, en gij en zegt
niet: dát is 't mijne! Ge gaat! Al wat is, al wat uitmaakt 't genot
van uwe zinnen, 't is al 't uwe. Elk seizoen is een veranderlijk
uitzicht van uw eigendom. Ik kan somtemets een wolk volgen die
drijft langs 't blauwe geluchte, en 'k en wete niet meer dat ik
IV
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den grond nog taak. Meent ge dat een leeuwerik het beter kan?
De natuur, in al hare diverse gedaanten, is van u, van u. Gij leeft
duizendmaal in haar. Met alles en door alles leeft ge, en nievers een
band — nievers .... nievers .... Dat is de vrijheid 1
Hij zag de boer strak uitkijken naar hem, verschrikt, bevreesd.
Hij zag de vrouwe opzien naar de zoldering, alwaar zijne woorden tot
schoone beelden opklonken. Hij boog zich en lager daalde zijne stem:
— Maar gij lie, menschen, die niet weet.... stakkerds zonder
hope .... gij kromt uw rugge naar den grond, en krabbelt in de
eerde, en nagelt, tot uw vingeren bloeden, de torfels van weerskanten.
Ge maakt putten en ge maakt groeven. Is 't dat ge dieper zinken
wilt? Is 't dat het licht van den dag u pijn doet? Zijt ge benauwd?
Uw beenen zakken thoope, uw handen zijn gewond, uwe heupen
wegen zwaar, uwe longen blazen den heeten asem. Vaste aan de
eerde hebt ge uw eigen geketend. Vaste, vaste aan de eerde.
Luistert: ik was eertijds in de stad, ik deed in fabrieken den somberen arbeid. Om mij raderde het schrikkelijke werk van wielen en
riemen, en donderde veelvoudig 't gedruisch tallenkant. Ik deed den
somberen arbeid. Ik was lijk gij.
De vreemdeling zette zich neer en hervulde lachend zijn pijpe.
Een schoon vuur flikkerde in zijne oogen op, binst dat hij het solferstekje vlammend voor zijn gezicht hief. Hij en bekeek de moeder noch
den vader, die getweeën in verwarde gepeinzen te lore vielen. Hij zei:
— Nu is 't gebeterd. Nu is 't heerlijk. Nu strijd ik met het weer,
met de zonne en de wolken. Het is mijn allerzoetst genot.
Hij schaterde en de kamer was vol met zijn leutig gedoe. Hij
pafte zijn dampen in ringen en krullen omhoog. Hij klopte vroolijk
op zijne knieen en wees dan, langs 't venster, naar den nacht:
— Deze mist is mij de baas ...
De boer schokte dan op, uit zijne verre mijmering, en over zijn
aangezicht was in ontroerde trekken zijne aandoening te merken.
Hij stamelde:
— Maar.... hoe is dat gebeurd in u ? ... Hoe is deze vrijheid
genaderd?
— Hoe?
De man stond weer rechte. Heel ernstig werden zijne oogen en
hij bleef zoo een tijdeken roerloos, lijk een die plotseling een sterk
verleden voelt opdoemen overal. Hij sprak naderhand eentonig,
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zonder golving van klanken en haperend altemets, alsof zijne uit
tevens eene verontschuldiging moest wezen:
-legin
— Ik heb gedaan wat ik moest. Meent ge dat het gemakkelijk is u
uit den kolk der maatschappij op te heffen? Meent ge dat daartoe min
kracht noodig is dan tot het vervullen van plichten, die alteenegaar
berusten op vooroordeelen? Ik heb mij daarboven geholpen....
— Hoe?
— Zwijg daarvan.
De moeder kwam dichterbij en lei zachte hare hand op zijnen arm.
En in hare blikken lag de gretigheid om toch te weten. En zij vroeg:
— Hoe?
Een wijle aarzelde hij nog. Met een nieuwen lach joeg hij de
droomerige treurnisse weg, die zijne wenkbrauwen had neergeduwd.
Maar seffens werd hij wrevelig, alsof hij gewaar werd de nadering
van vroegere verschrikkingen en hij loerde benauwd de kamer rond.
Hij bleef staren in 't open gelaat van den man en de vrouw, die
hem ontvangen hadden uit den nachtelijken nevel. Hij speurde er
de diepe braafheid van hunne ziel — iets dat zeer innig was, zeer
zoete en zeer onschuldig, iets kinderlijk genegen .... Hij meende: ik
moet spreken omdat ze weten willen. En hij zou spreken omdat
ze gelukkig mochten zijn, insgelijks. Koortsig stiet hij een forschen
pijprook naar de zoldering en schetterde uit:
— Wacht .... Ge moet mij goed verstaan. Men vervolgt mij.
Men zoekt mij, al zoo langen tijd.... Wacht, ben ik hier veilig?
Weet ge wat vrijheid is en weet ge dat ik vrij ben? Ik ben uw
gast.... Ge moet alles goed verstaan. Met geweld heb ik me vrij
gewrongen. Ik ben buiten den gang der menschen, buiten de
gemeente der menschen, buiten de leelijke wetten der menschen.
Is dat klaar, is dat klaar in uw geest? Wacht....
Hij stoop zich. De laatste assche kruimelde uit zijn pijpe. Hij
fluisterde:
— Ik heb gemoord' ....
De vader sprong achterwaarts en de moeder kon een bangen
kreet niet weerhouden. Beiden tuurden verwilderd naar dezen
mensch, dien ze gespijzigd hadden. Eene pijnlijke angstigheid omknelde hen en ze wisten niet wat doen om de benauwde stilte te
breken, die allerzijds te spoken hing.
De vreemdeling liet zijn hoofd zinken op zijne borst. Heel lage
sprak hij:
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— Ge zijt zwak. Ik voel dat ge me reeds veroordeeld hebt.
Ze hadden hem veroordeeld. Al was eenthoeschoone zijn rozig
gelaat, al was edel en breed 't gebaar van zijne ziele, al had hij
den avond met de wondere doening van zijn helle woorden doen
trillen — nu was hij zondig tegenover hun eenig geweten. Ze
dierven niets zeggen, niets willen, niets denken.
Langzaam tord hij naar 't venster en nam zijn grauwe bezaadze.
Dieper duwde hij zijn klakke tot over zijne slapen. Hij vroeg:
— Wil ik verder gaan?
Ze spraken niet. Ze stonden lijk steenen beelden onder het
schouwkleed, en ze deden zoo het vonnis opzuilen langs hun
schaduwend lijf, het vonnis dat ze niet vermochten uit te spreken.
Ze voelden dat ze hard waren en, hoe diepe hun deernis in heete
walmen oprees uit hun herte, zij en roerden niet. Het docht hun
dat een schoone illuzie zich verwijderde ...
De man smeet zijn vracht over zijn schouders en stiet den
grendel op zij. Als de deur open was, stuikte opnieuw het lampelicht tegen den ondoordringbaren mist, die dikke en dreigend aanwezig was. Hij wendde moedeloos zijn aangezicht nog omme en
stapte vastberaden door, wegduikend in de doode massa van
dampen en donkerheid.
De vader begon nu te haperen in 't gevoel van uiteenloopende
gewaarwordingen. Strak tuurde hij naar den mist die den vreemde li ng opgenomen had in zijn ruchtloos geheim, en hij ging
ongedurig en ijlings de deure dicht smijten.
— Vrouwe!
Ze stond onbeweeglijk en willoos lijk te voren. Hij naderde
haar, lastig, gefolterd van binnen, snakkend naar vredigen troost.
Hij vatte hare handen en blikte in haar wezen en lengde zijne
lippen uit, stotterend:
— Nietwaar? nietwaar? .... wij zijn, wij, w ij •• gelukkig?
Hij dacht aan de kindekens, die daarhooge te rusten lagen in
peiselijken slaap.
— Nietwaar?....
De moeder neep meteen hare oogen toe en berstte op zijne
borst uit in smertelijk gesnik.
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Henri Hartog, Sjofelen, met een
voorrede van L. VAN DEIJSSEL. Rotterdam, W. L. B r u s s e, 1904. —
Hij is dood, de schrijver van dit
mooie boek; ,,Buurtleven", 't laatste
stuk in dezen bundel opgenomen,
is onvoltooid gebleven; midden in
zijn werk, in wat nog maar de aanvang scheen van een grootschen
levensarbeid, is hij gestorven. En
nu wordt ons zijn eerste en eenige
boek, dat hij zelf niet heeft mogen
zien, waar zijn laatste toets en laatste
correctie aan ontbreken, toegezonden
„ter beoordeeling". Zullen wij dat
nu doen, zullen wij bij de inventariseering dezer zoo persoonlijke nalatenschap ieder stuk met een cri
gezicht monsteren, het be--tiesch
tasten en bekloppen, ja 't uit elkaar
gaan nemen om goed na te kijken
hoe 't is gemaakt, of 't wel in alle
deelen deugdelijk en soliede is? ..
0! het kán wel! Waar zooveel
innigs valt te doen proeven, zooveel
fijns aan te wijzen, zooveel hoogs
eerbiedig te loven, daar zal ook een
vrijmoedig woord van afkeuring niet
den indruk maken van brutale impieteit. M. H. van Campen bewees
dat door een met zijn gewone warmte
en talent geschreven beoordeeling
(in „HetVolk" van 27 en 3o Aug. j.l.).
Maar hij had dan ook den tijd van
spreken, de ruimte van uiteenzetting,

daarvoor benoodigd, hij kon na zijn
rustige misprijzing van techniek ook
breed zijn in zijn lof, woordenrijk
in zijn enthousiasme, hij kon aan
wat hij bedoelde in tal van-tone
citaten. Maar ik, in deze rubriek,
dien mij te beperken. Laat ik dan
niets doen dan een poging tot typeering, die tevens hulde zijn wil.
Tusschen 183o en í88o plachten
de Nederlandsche schrijvers hun
menschenliefde te uiten in humor.
Dat was ook het natuurlijke genre
van die in rustig evenwicht glim
gemoederen. Ook zij voel--lachend
den werkelijk wel voor „den kleinen
man", maar zij meenden, dat alles
in de wereld was zooals 't nu eenmaal zijn móést, leelijk wel dikwijls
en treurig, maar och! dat was nu
niet anders, je moest maar je best
doen de zonzij te zoeken en om de
menschelijke onvolkomenheden —
zij 't ook dikwijls met weemoed en
een traan van mededoogen — liefst
maar wat lachen. Verging de lach
hun een enkele maal, dan raakten
zij aan 't preeken. Maar zij maakten
zich niet boos, klaagden niemand aan.
Men kan z'n menschenliefde ook
anders uiten. Deze Hartog gaf wel
bijna het tegenovergestelde van dat
humoristische, dat 'n-lach-en-eentraan-genre. Ook hij maakt zich
schijnbaar niet boos en klaagt nie-
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mand aan met zooveel woorden. Zijn
woede barst niet los, maar te dieper
en heviger blijft zij branden; hij
lacht nooit, want hij lijdt. Hij beheerscht zich volkomen, toch voelen
wij zijn haat, zijn achterdochtige
haat tegen de verdrukkers; hij is
nooit sentimenteel, tracht zijn personen niet sympathiek te maken,
toch proeven wij zijn gansch toegewijde liefde voor de onderliggenden,
zijn smart om hun ellende, om hun
beroerde kleinheid, hun lafheid van
vertrapten vooral, hun bestiale wreedheid, die angst is en wrok en zucht
zich te troosten met buurman's leed.
Dit is het lijdelijk verzet, dat zwijgend
hoont, de pijn, die niet klaagt uit
trots; in zijn schijnbaar koele objectiviteit is dit boek één áánhoudende
felle aanklacht tegen de maatschappij.
Maar nogmaals: hij beheerscht
zich volkomen. Hij noteert, vergelijkt, beschrijft. In ademlooze aandacht buigt hij zich naar zijn menschen over en van hun gelaatstrekken
en hun bewegingen ontgaat hem
er geen, hij beluistert hun woorden
en teekent ze op zooals hij ze gehoord
heeft, met een trouwe nauwkeu righeid als gold het de confidenties
van stervenden, ja hij mijmert zich
wèg in hen, hij peinst in hun taal,
hij schijnt ten slotte geheel als zij
te denken, te voelen. Vandaar ook
dat telkens terugkeeren van wat Van
Campen inlichtende meditatie noemt.
Dat begint als gepeins van een zijner
personen en gaat zonder overgang
voort als verhaal in de eigen taal
dier menschen, doorvlochten van des
schrijvers typeerende zinnen, of, omgekeerd, het verhaal verandert in een
mijmering soms zonder dat de mijmerende zelfs maar wordt genoemd en
men weet dikwijls niet precies wie nu
eigenlijk aan 't woord is, de schrijver
of een zijner personen. Het is niet
aan te nemen, dat Hartog dit zelf
niet zou gemerkt hebben of niet geweten, dat het volgens alle theorieen
foutief is; het kon hem niet schelen,

hij gaf dan niet om theorieen, om

logischen verhaaltrant, als hij maar
geven kon, hoe dan ook, de zuivere
essence van het leven, het voelen,
denken en doen dier armen; en bereikte hij dat niet volkomen? Is 't
niet een absoluut meeleven met zijn
personen, wat hij ons laat doen?
0! het is wel heel wat anders dan
wat wij altijd gewoon zijn geweest
een fraaien stijl te noemen, deze aanhoudende, dikwijls vermoeiend -gedrongene opeenvolging van zeer
juiste, fijne, gevoelige notities; mooie
klankvolle zinnen zijn er maar zelden van gemaakt. En het is wel
mogelijk, dat hieruit de nerveuse
zwakheid van dezen jonggestorvene
blijkt; gezonde kracht geeft de rust
bedaard te beschrijven ieder detail in
een zin of zindeel. Deze schriftuur
daarentegen doet bij nauwkeurige
bestudeering dat volmaakte beeld
der werkelijkheid rijzen, waarop
fraaier schrijvenden zeer jaloersch
worden kunnen.
Een verzameling „documents humains" over het buurtleven der armen
is dit boek, een document van beteekenis ook over het smartelijke
leven van een groot talent, dat veel
te vroeg door den doffen dood is te
niet gedaan. Wij zullen Hartog blijven lezen en bestudeeren.

Anna de Savornin Lohman.

Iran het Inwendige Leven. Amster-

dam, P. N. van Kampen &
Z o o n (zonder jaartal). — Een heel
onbeduidende bundel, een boek zooals er tusschen 183o en '8o zeer vele
geschreven — en nu vergeten zijn.
De laatste vier schetsjes zijn eigenlijk
ál te prullig, van die goedige, sen
opstelletjes, waarvoor hoo--timenl
gerburgerschoolmeisjes misschien een
voldoend cijfer verdienen, maar die
men niet afdrukt, in een boek, voor
groote menschen. Heeft freule Lohman nu alle zelfkritiek of alle respect
voor haar lezers verloren ?
't Zijn weer meest verhaaltjes van
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meisjes, die niet trouwen, en dus aard. Zij was een „enfant terrible".
erg ongelukkig worden, en spijtig, Een jong meisje met haar naam, die
en brutaal .... Curieus is 't wel, op zulke brutalige dingen dorst schrijblz. 26o Anna Lohman's zurig litte- ven, dat vond men aardig. Eerlijk
ratuur-ideaal aangeduid te vinden: leek ze, was ze ook wel, en is ze
„oorspronkelijke, nieuwe denkbeel- misschien nog steeds, maar jeugdig
den, weergegeven in gekuischte taal." en frisch is ze stellig niet meer. En
Moet dat idee van „het ééne noodige" een „enfant terrible" kan niet oud
soms uw oorspronkelijk denkbeeld worden. Wat amuseert in een kind,
voorstellen, freule, en uw onfrissche wordt onuitstaanbaar in een ....
stijl en banale woordenkeus een volwassene. Men lacht nu niet meer,
maar meesmuilt om de verbitterde
„gekuischte taal ?"
Een van de verhaaltjes is wat beter freule; haar durf wordt nu ronduit
dan de rest. Het heet „Wederzien" brutaliteit en arrogance genoemd.
Nogmaals, ik geloof dat zij eerlijk
en er wordt in verteld — nogal
eenvoudig, vrijwel alleen met de is, deze veelschrijvende vrouw, die
naakte feiten, maar die „doen 't" de groote verantwoordelijkheid draagt
veel meer dan al dat oppervlakkig een veelgelezen jongemeisjesblad te
geleuter over meisjesgevoelens elders, redigeeren, ik geloof dat zij ten volle
veel meer ook dan de onmogelijke overtuigd is te strijden voor het ware
gesprekken — er wordt in verteld en goede, zich wijs maakt heldhaftig
van een Leidsch student-in-de-rech- alléén te staan, iedereen aan te durten die planter werd in de West, ven door de kracht van die overtuivan een plicht-leven vol teleurstel- ging. En eerlijkheid is altijd respecling, eindigend in afzondering. Men tabel, maar niet voldóénde om iets
voelt, ondanks den emotieloozen ver- te beteekenen.
haal-toon, het trieste vergaan van
Ed. Thorn Prikker, Groote
dat matte leven. Zoo is er ook in
de novelletjes „Over", „Jeaantje", Meesters? Zalt-Bommel, H. J. van
„Resignatie", Het Secretaresje", hier de Garde & Co. (Zonder jaartal.)
Dat vraagteeken geeft het titelblad
en daar wel eens een bladzij die aandoet, maar dat komt dan door het eigenlijk niet aan. Op den omslag
ontroerende van het geval alleen, daarentegen staan er wel vijftig,
dat is dan altijd juist als de schrijf- groote en kleine. Dus zal 't toch
ster niets doet dan vertellen van heel zóó wel de bedoeling zijn.
Een satyre! — dat was 't idee
uiterlijk gebeuren. Voortdurend hindert de gedachte, dat zij eigenlijk toch, niet waar? — een satyre op toede pretensie heeft „van het inwendige standen in onze artistieke wereld!
leven" iets wezenlijks aan 't licht Hm! ... moeilijk genre! Je moet er
te brengen, want daarvoor is zij zoo drommels geestig voor zijn en
veel te oppervlakkig en te eigenwijs, de bewuste „toestanden" en de meneen zelfingenomen, pedante praatster, schen zelf, die je belachlijk wilt
die zich nooit wègleven kan in een maken, de „typen", zoo door en door
andermans gevoelens, gedachten, kennen, en je dan vooral nooit boos
maken, maar blijven lachen, altijd
levenslot.
Deze dame heeft een geusurpeer- blijven lachen. Als je boos wordt,
den naam als letterkundige. Kunste- lacht er geen mensch meer, en als
nares is zij absoluut niet en haar je vervelend wordt en gaat rederijwerk dientengevolge geen litteratuur. ken, wel dan loopt immers iedereen
Dat haar eerste optreden indertijd weg!
toch eenige charme had, kwam door
De heer Prikker is er de rechte
haar opgewonden, strijdvaardigen man niet voor. Hij kan niet prik.. .
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ken, niet fijntjes tenminste, hij steekt
maar, ruw-weg en venijnig, en
meestal.., in de lucht! , .. Nu,
daar lach-je toch ook wel om, maar
niet z66 als de bedoeling was. Woede
en haat, een stuk-of-wat aardige opmerkingen, bekendheid met een paar
malloten..., neen, dat zijn nog
geen voldoende ingredienten voor
een satyre!
staat er op het titelblad,
Ook zonder vraagteeken. Nu verlang
ik geen intrige, maar wanneer iemand
in zijn tweede hoofdstuk hetzelfde zegt
als in het eerste, en in het derde
weer net wat al in het tweede staat,
en zoo door, dan vraag ik toch
waarom hij 't maar niet bij dat
eerste chapiter heeft gelaten.
't Begrip roman, dat zit 'min de
dikte, schijnt de heer Prikker te
denken. Er zijn meer zulke menschen. Men moest daar eens een
satyre op maken.
Het personeel van dit boek bestaat
uit: de drie „groote meesters ",
Zwerik, beroemd schilder van „mollige vrouwtjes" (hij krijgt ze besteld
voor stadhuizen, schouwburgen,
beurzen, stedelijke bibliotheken,
weeshuizen, vergaderzalen! In Nederland? Ja, in Nederland), Wilkens,
genre-schilder, en Van Hull, letterkundige, schrijver over kunst. Verder:
de dochter des laatsten en nog een
paar jongere schilders, Baalman,
Baarslag, Van Spankeren, je kunt
ze niet goed van elkaar onderscheiden, want geen van hen heeft een
eigen physionomie. Op dien Van
Hull vooral zijn de pijlen gemunt.
Een bespottelijke pias, die de grofste
banaliteiten voor iets minder grof
geld kan verkoopen, altijd maar
weer met succes lezingen houdt over
zekeren Fra Velutini van Fiesole,
dien hij beweert ontdekt te hebben,
en voor wiens werk hij ten slotte
zelfs een eigen museum wil doen

oprichten, om daar dan directeur
van te worden met een vast salaris.
In afwachting leeft hij op de zakken
van Zwerik en Wilkens, die hij met
wierook reciproceert, en van verlotingen door die twee onvermoeid
voor hem op touw gezet.
Een kunst-parasiet. Er zijn er,
zeer zeker. Maar die hebben gemeenlijk juist zekere gemakkelijk te
verkrijgen eruditie en plegen 't meer
in epateerende duisterheid te zoeken
dan in 't banale getoost, waarmee
deze idioot zijn roem schijnt op te
houden. Ik geloof niet aan dezen
man, noch aan zijn vrienden, de
schilders, noch aan zijn dochter,
mengsel van brutalen durf en slavigheid, wél nog 't meest mensch in
dit gezelschap van Jan Klaassen,
maar bedorven door den schrijver,
die haar is gaan gebruiken om zijn
eigen ideetjes en zijn galligheid te
luchten.
Maar 't is of de heer Prikker zelf
heeft geweten, dat er niet veel aan zijn
werk te bederven viel, anders had
hij het zeker wat beter gecorrigeerd,
en niet zooveel vreemde (zéér
vreemde!) woorden gebruikt. En
vooral ook niet zooveel beeldspraak
als deze b. v.: „met moedwillige bok
liep ze aan het touwtje-kesprong
van de eenzaamheid van de étage
in de burgermansstraat ..." Laat ik
maar niet verder citeeren. Je kan
wel aan de gang blijven, zei de
baker, en ze liet het kir, d liggen in
z'n luren.
Ik heb heusch altijd gedacht (ja,
waarom eigenlijk? Ik weet het waarlijk niet meer!), dat de heer Thorn
Prikker, alias Ed. Verburgh, van
„De Arbeid" vroeger, wel wat kon
schrijven. Hij had toen ten minste
zulke groote plannen, als ik mij wel
herinner. En nu doet hij niets dan
wat schimpen op... schreeuwers?
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VI.
„Stop 'n pijpie," noodigt Guurtje innig, het zoet-lachsche
mondje echt blij geplooid. Dat is ook een van de rustigste oogenblikken. Nard nog niet thuis, Sientje in den schemer op straat aan
het vliegen en ravotten met de buurkinderen, de twee kleintjes
van Maaike op 'er nachtrust, en de winkel om dezen tijd heel stil.
Ze haalt het pijpje van het koperen rek, zonder op den kop
naar den naam behoeven te zien: ze wist precies, waar Roonderts
pijp altijd hing.
„Toe, maak 't je nou gemakkelijk!"
Maar Roondert blijft nog wat kous-slofferen door de groote
kamer, alles met stil-gelukkig in zich opnemen van de ordelijke
netheid: hij was het thuis zoo heel anders gewend. De familie
tten aan den wand schonk hij in het bijzonder zijn aandacht.-porte
Den ouden dominee Bleekers had hij wel „gehoord ", en dat was
Nard's oudste broer, de resident, en dat de jongste, de kapitein
in 't Indische leger en dat zijn zuster, die met 'n burgemeester
getrouwd was. Allemaal grooten der aarde, overlegde hij, die zich
voor Nards boerschen stand schaamden. Maar voor 's Heeren
rechterstoel zou al hun grootheid wegvallen en 't kwam hem niet
toe om te oordeelen, maar de Heere zou ze toch als schapen
en bokken in Zijn jongsten dag aan Zijn rechter- of linkerhand
stellen. En wee hun dan als hun plaats niet naast hun dorpschen
broeder was aan Gods rechterhand!
IV
33
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Zoo overpeinsde hij stil, terwijl hij genoot van de innige zorgjes,
waarmee Guurtje om hem heen zweefde. De hooge leunstoel stond
klaar, een anderen stoel zette ze daarbij voor zijn beenen, den
tabakspot op tafel, het koperen komfoor met een rozig kooltje
gevuld, een dampend kopje koffie op tafel er naast.
„'k Zal er maar eentje in 't schoteltje leggen ?" glimlachte ze en
op zijn vredig ja-knikje, zocht ze twee groote krakelingen uit 't
trommeltje, en stapelde die naast het kopje.
Nog even slofte Roondert naar het boekenrekje, zag met eerbied
naar de krabbelachtige, Grieksche letters op sommige leeren banden
en zette zich toen in zijn troon.
Guurtje wipte al weer van haar stoeltje, om hem zijn kop koffie
aan te reiken, maar hij beduidde met een wenkje, dat hij eerst zijn
pijp zou stoppen. De blaadjes frommelde hij langzaam met plechtige
vingerdeukjes in den kop en zacht kraakten en knapten ze in de
kamerstilte. Nu en dan een zuchtje van Guurtje, een fijn suizelen
van den ketel in de theestoof en het ademhalen der kleintjes in de
alkoof. 't Was Roondert onuitsprekelijk goed hier; hij voelde een
koestering om hem van innige zorgjes, en het werd warm in zijn
borst. Een kalme dankbaarheid en vereering voor haar dienende
goedheid, en een onbewuste liefde voor de knappe, zoete vrouw,
deden hem tusschen zijn rookpafjes door uit de kierende lippen
mummelen:
„Gods verborgen omgan., vinden
Zielen daar Zijn vrees in woont.

Guurtje haalde diep adem en zuchtte toen: „Hè ja!" — waarop
ze hem nu werkelijk zijn koffie met de krakelingetjes aanreikte.
Alles was heerlijk voor haar in deze stille schemerstonden: de
koffie-slurpjes van den gast, het stille kraken van den stoel, als hij
zich wat verschikte, de vrome zuchtjes, waarmee ze elkander hun
innig welbehagen toesuisden. Het theelichtje liet door het porseleinen
transparantje op zijn gezicht een zwakken, gouden glans vallen en
ze zag, hoe hij verrukt de oogen had gesloten en met een blijden
lach om den mond druk de rookpluimpjes uitpafte.
Toen begon Roondert met een ingehouden neusstem hetzelfde
psalmvers te neuriën en Guurtje trilde daar haar zachtst geluidje
met draaierige versieringen door heen. Na het zingen hijgden ze
allebei achterover in hun stoel van verrukken en het hoofd op zij
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draaiend moest Roondert even haar toesuizen: „Wat is de gemeenschap met Gods kinderen toch zoet!"
Toen stond hij op en de vrouw hield de oogen dicht, half
bezwijmeld van die zoete woorden. Meles en Staak deden altijd of
zij niet tot 's Heeren volk hoorde. Nard gromde en bromde gedurig,
maar hier was er een van Gods uitverkorenen, die zoo tot haar
als geloofszuster sprak. Ze wist niet, waarom de man opstond en
alles klopte in haar van zaligheid, terwijl ze luisterde naar zijn
bewegingen. Ze hoorde hoe hij het komfoor opnam en krachtig
aan zijn pijpje haalde, hoe hij het weer op de tafel plaatste en
zijn grooten stoel wat dichter bijschoof. Ze bleef door de ramen
staren naar het witte schelpenpad en naar de groene palmhaag,
want ze dorst niet op zij uitzien. Toch voelde ze elke beweging
van den man als een zoet schokje door haar leden varen en waren
de geluidjes van zijn gerook en zijn geschuifel en zijn gezucht
zoovele liefelijke boden, die tot haar kwamen.
Op straat hoorde ze nu en dan de schaters en dolle gillen van
Sientje en van haar speelgenooten, en dat bracht haar weer tot
kalmte.
„Nog 'n koppie ?" waagde ze te vragen en in den gouden schemerglans, dien het theelicht juist op hem wierp, zag ze hem met een
verheven glimlachje ja knikken. De krakelingetjes rammelden weer
in het trommeltje, terwijl ze er een paar uitgrabbelde. Ze reikte hem
het kopje over en genadig mocht ze zijn pijpje zoolang vasthouden.
Maar de stemming van innige gemeenschap is verstoord. Het
rustige uurtje gaat voorbij en de zorgen voor Nard hebben haar
weer beet. De tafel in de keuken moet ze nog dekken, zijn eten
nog warmen, zijn pantoffels klaar zetten bij den rieten leunstoel
in het raamhoekje, z'n opknaps -buis klaar hangen, zijn pijp
stoppen.
„Jammer, dat de lamp aan moet," klaagt ze, een lucifer afstrijkend.
Roondert knipt voor het licht met de oogleden en rekt zich uit
met de handen boven het hoofd, dat de groote leunstoel kraakt.
't Was hem, of hij ontwaakte uit een zoeten droom en een blik had
geslagen in zalige gewesten. Hij uitte zijn gevoel door met David
te roemen: „Mijn ziel zou met vettigheid verzadigd worden en mijn
mond zou roemen met vroolijk zingende lippen." Guurtje deed haar
bezigheden en toen hij een psalmpje inzette met zijn tevreden
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geneurie, stemde ze bescheiden in, van de kamer in de keuken
suizelend op haar kousen en de pannen en vorken onhoorbaar
neerleggend, om wijs te •kunnen houden. Ze zag angstvallig rond,
of alles wel in orde was voor de ontvangst van den baas en ze
dacht er eventjes over na, waarom tegenover Nard toch altijd een
schuw angstgevoel al haar daden beheerschte, zoo iets of ze zijn
hond was. Maar een was er toch, die anders tegen haar was....
„Maria altijd vol dienende liefde," plaagde Roondert.
„Ja, dienende liefde," pruilde Guurtje, maar de baas is zoo
sikkeneurig .... As ie 's avonds moei thuis komt, je begrijpt, 't is
zoo'n lange dag," vergoelijkt ze.
„Maar goed dat ie is," vervolgde ze, om haar plotselinge klacht.
te verzachten. Nou, je weet 't zelf. Da's Sientje, dat benne nou
die kleintjes, en wat ie dan nog zoo stil doet.... Lubbertje weet
ook wel, dat zijn daden heel anders benne dan z'n ruwe praatjes ...
En dan denk 'k wel zoo bij mezelf, dat ie nou altijd zoo snauwe
moet tegen me. . ."
De laatste woorden ontsnapten haar weer: ze kon meer tegen
Roondert de geheimste gedachten openbaren. Toch schrok ze er
van en het mondje weer plooiend in den zoet-lachschen stand,
schudde ze oolijk het hoofd en zei ze: „Maar kwaad is ie niet,
je moet 'm zoo z'n tuil laten uittuilen ......
Ze zag Roondert te vergeefs zijn pijp in het komfoor houden
het kooltje was uitgeglommen.
„Hier," zei ze, en met een schaar het vuur in de theestoof
oprakelend, reikte ze hem het komfoor aan. „Een kooltje is toch
altijd lekkerder dan een lucifer, zeit Nard altijd."
Dankbaar glimlachte hij van ja, en zoog heel langzaam zijn
pijpje aan, zijn hoofd vlak naast het hare. Met opzet tilde hij zijn
pijp dan boven de test om te zien of hij genoeg vuur had, dat
zijn wangen bij toeval haar mutswiekjes streelden. Nog eens opnieuw trok hij aan, en nog eens.
Daar sloeg de Friesche staartklok acht slagen en dat deed
Guurtje ontstellen.
„Nard is laat," zuchtte ze, de test weer in de theestoof plaatsend.
„As ie maar geen ongeluk gekregen het... ."
„Hij is in 's Heeren hand, bevredigde Roondert, onder zijn
rookpaffen.
Maar een angst-idee had heel gauw vat op haar en onrustig
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liep ze heen en weer, nu en dan aan de poort luisterend of de
wagen er aankwam.
„'t Paard is zoo jong en dartel en het kanaal is zoo diep,"
zuchtte ze weer.
We benne allemaal in 's Heeren hand," was zijn oude troostgrond.
„En Nard denkt een heele streek, maar weet zoo heelmaal niet
van paarden af.
„Pauw is bij hem."
„Pauw is nog een jonge. . . ."
„Maar handig met 't paard. Dat weet z'n baas ook wel."
Guurtje drentelde onrustig op en neer, en als Roondert er niet
geweest was, zou ze naar de brug gegaan zijn.
„Wat moet 'k beginnen, als hem 'n ongeluk overkwam.. .
kermde ze met zenuwachtige gebaren.
„De Heere is 'n vader der weezen en een man der weduwen ...."
„En dan jou goeie geldje in de zaak ...."
„ Doe wel aan iedereen, in 't bizonder aan de huisgenooten uws
geloofs."
Roonderts rustige troostgronden hadden toch vat op haar en
ze zette zich weer op haar plaatsje en presenteerde hem nog een
kopje koffie. Maar de zalige stemming was voor goed verbroken.
Daar dreunde gerij door de dorpstraat en weldra knarsten wielen
door het schelpengrint.
Guurtje was al naar den winkel om een balletje voor het paard
en repte zich naar buiten.
„Zoo, ben je daar ?" groette ze met haar vriendelijkste lachsnuitje en dribbelde om het gespan heen. Maar Nard groette niet
terug; dat was ze zoo gewend en Pauw deed het op diens voorbeeld ook niet, denkend dat het zoo hoorde. En Guurtje nam
een zeer bescheiden plaatsje in haar gezin in, dat ze ook niet
beter wist, of het hoorde zoo.
„Neem achter uit de kar dat mandje met de versche leverworst,"
gelastte Nard haar, met de handen in de zakken naar Pauws uitspannen ziend.
„Hang m'n goeie jas eventjes in de kast."
„Sta nou niet met dat paard zoo te vrije, help liever een
handje."
Guurtje lachte maar telkens en gaf het beest het balletje, streelde
..
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het nog wat op den kop en vertelde het in het geheim: „De baas
is jaloersch , Jan."
Nard was nog niet binnen, of het eten dampte al op tafel.
„Denk je, da 'k niet eerst 'ris wat bekomme wil," gromde hij
en slofte naar binnen, om Roondert te begroeten, die in het woonvertrek nog altijd met de oogen dicht zat te rookpaffen en te
genieten van het genoegelijk schemeruurtje en misschien te verlangen naar Guurtjes zoet gezelschap.
„'n Vervelende dag," klaagde Nard. „Nog 'ris bij Maaikes
advokaat geweest. 'n Eerste stommert. Die wil precies 't adres
van Kees Verhaer weten. Dat noemt ie oneerlijk as de vent z'n
dagvaarding niet goed en wel thuis kreeg of bij verstek veroordeeld werd."
„Hoor en wederhoor," merkte Roondert op. „En hij kent jou
niet en Kees Verhaer niet."
„Stom genoeg. Je hoeft maar naar Kees z'n valsche gezicht te
zien. Dan weet je 'r alles al van...."
„Schijn bedriegt," weersprak Roondert.
„Als ie maar geld van me kon trekken," gromde Nard, en
hij voer nog eens uit over den langen weg, dien 't pro-deo -recht
had te volgen: eerst was hij op een Woensdag om 9 uur aan 't
gerechtshof geweest, en toen waren alle volgnummertjes, om tot
den president toegelaten te worden, al uitgedeeld. Den volgenden
Woensdag was hij met de vroege boot gegaan en al om half acht
present. Toen was er juist vacantie aan het hof. En weer een
Woensdag later, nadat meneer de portier zijn luidjes danig had
gedrild en in het gelid geplaatst, kreeg hij een nummertje, en
mocht om tien uur terugkomen. Om half twaalf werd echter de
eerste pas tot den president toegelaten. En nu was het al weer
eenige weken geleden, dat Maaike een advocaat was toegewezen
en nog had de zaak geen aanvang. Maaike zou de volgende week
al uit het ziekenhuis komen. Hij had een huisje gehuurd, erg achteraf,
dat Kees haar den eersten tijd wel niet vinden zou, en ze rustigjes
met haar kinderen kon wonen.
„En de stakkerd moet toch eten," kermde Guurtje, die zich
wel eens ongerust maakte over den last, welken Nard zich op de
schouders haalde. „En dan komt 't alles op oome Nard neer."
„'t Doet er wat toe," lachte Bleekers, „de familie knaagt me
toch tot 't hammebeentje af."
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„Mooi prate! Maar je moet er niet min over denke, zoo'n
heel gezin op je hals .... "
Guurtje was, vooral in geldzaken, zwaartillend en als ze eenmaal
aan 't klagen was, dan kwam er vooreerst geen eind aan. Doch
ze zag, dat Nard zich boos maakte: „M'n lieve mensch, waar
bemoei je je mee? Hè je al 'n aardappeltje minder gehad ?" Ze
schikte er zich in en zette haar zoet-lachende snuitje weer: „Zou
je nou eerst niet gaan ete? Pauw blaft van de honger. Kè-je begrijpe, zoo'n gezonde pruimerd .... "
Ze grinnikte weer blij en plukte hem aan zijn mouw mee, maar
toen ze weer in de kamer terugkwam, spookte de geschiedenis
van Maaike haar weer door het brein.
„Je moet Nard maar z'n tuil laten uittuile," klaagde ze tegen
Roondert. „Ik zeg maar, je weet wel waar je begint, maar niet
waar je blijft. De baas haalt dan zoo'n zaak in zijn hoofd zonder
nadenken, en hoe meer je tegenspartelt, hoe minder ie loslaat.
Maar je mag zoo iets wel eerst dubbel overwege .... En zoolang
'n mensch nog schuld heb ...."
„De baas verdient genoeg aan z'n eiertjes," troostte Roondert.
„En Maaike is handig genoeg met de naald. . .
„In gezonde dagen gaat dat goed, maar wat ben-je te wachte
met zoo'n gestel...."
Ze peinsde verder op dat thema door en Roondert pafte zijn
rookwolkjes uit, terwijl hij door zijn kierende oogjes Guurtje aan
zijn gedachten liet uitgaan naar haar. Maar Guurtje-starden
tobde door en toen ze Nards stem in de kamer hoorde, had ze
moeite haar blijmoedigheid terug te winnen. Doch de baas vond
zijn pijp te vast gestopt, den stoel te dicht bij het raam geschoven;
juist de dikste pantoffels waren met dat mooie weer klaar gezet,
en de koffie was zeker uit de verkeerde bus gezet .... Toen had
Guurtje weer genoeg te doen, om hun hier een blij -lachsch gezicht
te toonen. En in de rook- atmosfeer genoot Roondert door alles
heen van de zalige ziele-gemeenschap.

VII.
De groene tafel in de consistorie is met koperen munt belegd, en
broeder Van Zanen telt vlug de rijtjes van tien. Broeder Van der Meer
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knikt bij eiken uitroep: „ da's honderd ," „da's twee- honderd ," —
met een ernstig gezicht en noteert het totaal bedrag in het kasboek,
dat voor ieder open ligt. Nard noemt het 't „centjes- boek" en terwijl
de verantwoording wordt opgelezen, gluurt hij over Van Zanen's
elleboog heen, en blijft zijn aandacht hangen bij de enorme posten:
„wekelijksche ondersteuning aan wede Buis 5o cent."
„
„
„
„ Jacob Tas 25 cent.
Zijn sigarenpunt moet het ontgelden en hij knauwt die, onder
zijn sarkastische lach-schokjes, tot een echte teerkwast.
„Heeft ook een der broeders op- of aanmerkingen," vraagt
dominee Van Staverden met een stem, die verraadt, dat zijn gedachten bij heel iets anders zijn. Het strak - gerimpelde gelaat en
de starende oogen geven hem iets mummie -achtigs.
„Ik, dominee," valt Nard in. „Ik zou wel 'ris aan de geachte
broeders willen vragen, hoe een weduwe met zes kleine kinderen
van 5o cents in een week kan rondspringen ?"
Algemeen zwijgen en staren naar het groene tafelkleed. Alleen
de oogen van den dominee zien nog strak voor zich uit, als van
iemand in hypnotischen slaap. Ten slotte knikt baas Dullewey bescheiden als erkenning van de waarheid der opmerking.
„Da's voor elk persoon 7 centen in de week, of i cent per dag.
De rijke hervormde kerk te Waterkerk vindt dus dat de armsten
van de armen met zoo'n aalmoes afgescheept mogen worden ...."
De dominee antwoordde afgetrokken: „Wel zoo, wel zoo," en
vervolgde: „Wie wenscht nog iets anders te vragen?"
„Ik, dominee," riep Nard weer en alle broeders meesmuilden
vroolijk, Van Zanen alleen wat met een zuur gezicht.
„Zouden we Jacob Tas, u weet een teringlijder, die niet meer
kan werken, maar ook heelemaal alleen op de wereld is, — zouden
we dien niet minder dan 25 cent wekelijks laten uitkeeren? Naar
de berekening van zooeven komt 'm i cent per dag toe of wekelijks
7 centen. Ik stel voor, broeder Van Zanen te verzoeken, vooral
zuinig te zijn en het geld niet zoo aan een teringlijder, die toch
maar alleen is, te verkwisten...."
Heel onstichtelijk barstten alle broeders in een luid gelach uit,
zelfs Van Zanen en baas Dullewey beaamden onder drukke gebaren:
„Nard het gelijk, broeder Bleekers het gelijk...."
„Wel zoo, wel zoo," klonk de grafstem van den dominee, nu
wat onzeker, en de oogen zagen schichtig rond, als om uit de
"
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der broeders op te maken, wat er eigenlijk aan de orde was.
Van Zanen merkte het en antwoordde: „De dominee zal moeten
toestemmen, dat het kasboek geen rijker bedeeling toelaat...."
„'t Centjesboek," lachte Nard verachtelijk. „Maar zou 't groote
kasboek geen rijker bedeeling toelaten: en zou broeder Van Zanen
dat niet evengoed voor ieder ter inzage kunnen leggen als deze
verantwoording van de centen uit 't kerkezakje."
„Wel zeker, wel zeker," suste de dominee.
„Alle posten zijn nog niet geïnd, de rekeningen voor onderhoud
nog niet allemaal ingediend. Met Nieuwjaar kan dat in orde wezen.
En broeder Bleekers weet, dat alleen 't kerkezakje voor ondersteuning
mag gebruikt worden en dat niet de goederen der kerk daarvoor
houding

kunnen aangesproken worden...."
Broeder Van Zanen sprak weer heel rustig, lijzig zelfs en zijn
bol-deftig gelaat overtuigde velen, zoodat er minder gelachen werd,
toen Nard antwoordde: ,,Dan zullen we den teringlijder 7 centen
moeten geven per week. En ik spreek de hoop uit, dat het groote
kasboek van broeder Van Zanen niet gaat lijken op de vrouw van
jan Pottekom, die zelfs op Zondag 't nooit zoo ver brengt, dat
ze heelemaal gekleed is."
„Wel zoo, wel zoo!" was dominee's bescheid en na een lange
pauze van afgetrokkenheid herinnerde hij zich zijn plicht als leider
der vergadering en vroeg opnieuw werktuigelijk, wie nog iets in
't midden te brengen had, waarop Nard zich ten derdemale opgaf.
De broeders schikten wat gemakkelijker aan de tafel en stieten elkaar
aan, terwijl de dominee ook wat minder staarde met de oogen.
„'k Zou wel 'ris willen weten, aan wien de duivel onderworpen is?"
„Wel zoo, wel zoo," trachtte de dominee tijd te winnen, voor
theologische disputen met zijn boeren nog meer bevreesd dan voor
een burgeroorlog in Waterkerk.
En Nard, ziende dat iedereen voor zich op de groene tafel bleef
staren en de dominee alleen hem met zwevende oogen aanzag, gaf
zelf de oplossing van het raadsel: „Aan God natuurlijk, daar ook
de duivelen slechts schepselen van Zijn maaksel zijn."
Dat klonk en zelfs Van Zanen was jaloersch op zooveel betoog-

kracht.
Nard fatsoeneerde zelfbewust de teerkwast aan zijn sigaar — in
den kerkeraad pruimde hij nooit! — en vervolgde, recht op zijn
doel af: „Wie moeten we dus meer vreezen, God of den duivel ?"
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De dominee kwam In het geval en kon zich niet onthouden, zijn
strakke trekken tot een glimlach te verplooien: hij had op de
cathechisatie hetzelfde probleem uit het vragenboek besproken en
trachten duidelijk te maken, dat vrees tegenover God een miskennen van Zijn oneindige liefde was, en dat we alleen voor het
kwade (den duivel) een afschrik moesten hebben.
„Hè ?" grinnikte Nard slim. „Nou jullie!"
Maar het kwam niet verder dan tot een gemompel van: „Ja,
ja!" — „Zie je, da's nog met een enkel woordje niet zoo ineens
uit te maken!" — „Daar moet je lang niet onbekrabbeld voor
wezen, om dat uit te vechten."
En broeder Bleekers antwoordde weer zichzelf: „God, die de
machtige is om Satan te binden! Dien hebben we te vreezen 1 Hem,
die te rein van oogen is, om een zonde ongestraft te laten 1 "
Nard raakte in vuur en opstaand in de volle vergadering, voelde
hij zich een anderen Nathan, den profeet, die tot koning David
dorst te zeggen: „Gij zijt die man!"
Hij wees met den vinger naar den grijzen dominee, wien de
rustige glimlach nog om de lippen zweefde: „En gij daar, die door
God gesteld zijt, om het verblinde volk te leiden, leert ze, dat
we Satan meer moeten vreezen dan den Almachtige."
„God is liefde en zijn goedertierenheid is tot in alle eeuwigheid,"
galmde de dominee daar rustig tegen in en bleef de broeders
glimlachend aanzien.
,ja, maar God is ook een vertoornd rechter, die een iegelijk
zal kastijden, die Zijn wil niet gedaan heeft. En U dubbel," profeteerde Nard mild, den vinger onverschrokken naar het grijze hoofd
uitstrekkend. „Want wee de blinde leidslieden der blinden. Ze
zullen met schorpioenen gegeeseld worden ! "
En op heilig verontwaardigden toon voegde hij er aan toe: „Gij,
die het volk paait met goede werken en brave dingetjes! Al onze
goede werken zijn als een wegwerpelijk kleed, — dat zeg ik niet,
maar het Heilige Woord Gods zegt dat! En dat kan niet liegen!
Maar gij, gij maakt 't tot een leugenboek! Wee U! het zal Sodom
en Gomorra ...."
Voor den steeds milder wordenden glimlach van den dominee
was Nards woede niet bestand. Hij voelde zijn verheven roeping
hier, om het den valschen profeet aan te zeggen, maar geen bliksems kliefden neer om den verlorene te treffen. Kalm lachte de
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grijsaard om zijn opwinding en het was Nard, of zijn arm ver
er twijfel aan zijn goddelijke taak bij hem opkwam.-lamdenof
„Geef aan den toorn geen plaats," zei Van Staverden plechtig,
en met ironie vervolgde hij : „Ik verzoek den broeders, niet af te
laten in den gebede, om broeder Bleekers tot herziening te brengen
van al de straffen, die hij voor me heeft uitgedacht."
't Was Nard, of er een emmer water plotseling over zijn hoofd
werd uitgegoten, en heelemaal gekalmeerd zag hij ineens zijn jeugd
voor zich, al zijn dwaze of slechte daden en had hij moeite zichzelf niet uit te lachen: de Vos, die de passie preekt!
Maar toen hij huiswaarts ging en broeder Dullewey zijn verbazing
uitte over zijn moed en redenaars- talent, geloofde hij weer in zichzelf en werd hij nog bitterder tegen den „valschen profeet," te
meer, daar die hem tot een dwaasheid had gemaakt.
En de volgende week werd het bekend, dat dominee Van
Staverden zijn emeritaat had ingediend.
Nard voelde zich een groot man. En hij achtte zich door God
uitverkoren, om te zorgen, dat de arme kudde aan een goeden
herder werd toevertrouwd!

Bleekers had heerlijk geslapen en gedroomd van bataljons dominee's, die op zijn wenken de handen zegenend ophieven of den
wijsvinger straffend heen en weer schudden; van burgemeesters
en gemeenteraadsleden, die bij hem met gebogen hoofd den winkel
inkwamen en eerbiedig naar zijn welbehagen kwamen vernemen.
Hij had zich al gewasschen en aangekleed, genadiglijk het eitje
met rhum uitgeslurpt, dat zijn vrouw hem aanreikte met een
vleiend: „Toe nou, Nard , 't is zoo goed op je nuchtere maag ,"
Sientje goedkeurende kneepjes in cle wang gegeven en zelfs nog geen
scheldwoord naar Pauw's hoofd geworpen of zijn vrouw afgesnauwd.
De handen ver in de zakken of hij in de grondelooze diepte er
van naar vergeten rijksdaalders grabbelt, stapt hij met vamende
passen zijn erf op, grinnikt om de malle frommel-neusjes van de
jonge konijntjes, die zich plechtig op de achterpootjes heffen om
hem te verwelkomen.
„Ta, ta, rakkerd," lacht hij Jan toe, bij het voorzichtig openen
van den stal, of de hoeven van het beest tien el van af zijn lichaam
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raak konden slaan. En zorgvuldig achter het houten schot klapt
hij het op de billen en houdt tegelijk den loerenden kop in de
gaten: je weet het nooit, Jan is wel geen bijter, maar als ie 'n
kuur in z'n kop kreeg...."
Tegen paarden is Nard vol beleid, evenals tegen Roondert,
maar tegen anderen toont hij, meestal zijn moed.
Bij de schutting, die verderop zijn erf van dat van notaris
Buitenhek scheidt, is Pauw aan het uitmesten van de andere
konijnenhokken.
Nard grinnikte er in zichzelf om: vroeger had de scherpe marmottenlucht van die hokken en de rottende zuurheid van die mest.
hoop nooit den notaris reden tot klagen gegeven. En nu had mijnheer
Buitenhek hem er zeker wel al honderd g.v.d.'s voor naar het hoofd
geslingerd. Zelfs was er in „De Dorpsbode" over het „verregaande
gebrek aan sanitair toezicht" geklaagd en er op gewezen, dat „de
tuin van zeker geacht burger 's zomers niet te gebruiken was door
de walgelijke vullisbelt en konijnenhokken van zijn buurman."
Notaris Buitenhek was de hoofd -oprichter van „ de Dorpsbode" en
de grootste aandeelhouder. „En de krant moet toch vol, al zou het
met vulles zijn ," had „ de Nieuwe Dorpsbode " er op gerepliceerd.
Want Waterkerk was niet meer het dommelende dorpje, waar
de bloem- markters zonder gewetensbezwaren Zondagsmiddags kalm
naar Amsterdam voeren, inplaats van 's nachts te ploeteren, —
waar de kerkgangers even gemoedelijk een opgegeven gezang als
psalmvers zongen. 't Was nu een oorlogsveld. En daar was Nard
trotsch op. Want dat was zijn werk 1 De Heere Jezus had immers
ook gezegd: „Ik ben niet gekomen om u den vrede te brengen,
maar het zwaard ! "
Het zwaard, dat had hij ook gebracht.
En de strijd zou gevoerd worden in 's Heeren naam, tot Zijn
verheerlijking.
't Was wel toevallig, dat de aanvoerders der twee partijen, naast
elkander woonden!
Nard beschouwde zich als de leider van het volk Gods, als een
Mozes, die het volk Israëls Kanaan zou binnenleiden. Notaris Buitenhek was thans voor hem een Amelekiet, een Filistijn, dien hij,
in 's Heeren naam, zou slaan met de scherpte des zwaards.
Dat zwaard werd Zondags ook geducht gevoerd op den kansel
door dominee Boorsma, dien Nard in het achterste hoekje van den
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Achterhoek had ontdekt en die door den Kerkeraad was beroepen.
En 's Woensdag flikkerde het niet minder geducht in „de Nieuwe
Dorpsbode." Een heftig hoofdartikel niet alleen schudde de grond
liberalisme ", elk nieuwsbericht-vestnah,godrlcen
was met denzelfden zuurdeesem doortrokken.
Den mondpleet sarkastisch uitgerekt, zich nu en dan schurkend
de schouders heen en weer trekkend, nog altijd door diep in zijn
zakken naar denkbeeldige rijksdaalders grabbelend, stond Nard het
aan te zien, hoe Pauw de sappende mest-vlokken uit de hokken
sjorde en naar de belt kruide, die er warm van walmde. Zelfs kon
hij een zacht grinnikje niet onderdrukken: de mest lag tot halverhoogte de schutting! Wat zou notaris-buur weer voeteren! Dat zou
weer een halve „Dorpsbode" vol geven!
Pauw scheen er ook zijn draai in te hebben. Zijn onderlip, die
van het eeuwige fluiten den vorm van een kan - tuitje had aangenomen, was zoo ironisch lachend uitgerekt en zijn oogen blonken
werkelijk schelmsch!
„Staat-ie der?" grinnikte Nard zacht.
Pauw schudde het roode hoofd bevestigend en toen sloop Bleekers
naar de schutting, hief zich op de teenen om met zijn oogen op
de hoogte van een spleet tusschen de planken te komen. Maar hij
bukte zich zoo snel als een duveltje van een kermisdoosje, dat het
deksel op zijn hoofd krijgt; want hij keek regelrecht in de oogen
van zijn eveneens loerenden buurman. Als een kwajongen zat hij
te proesten op zijn hurken, zich genoegelijk de schuddende borstkwabben wrijvend, tot hij bedacht, hoe onwaardig zulk een houding
voor een man van zijn positie moest wezen.
„Hè-je 't al gezien ?" barstte zijn knecht in lachen uit, met zijn
vuile mestvork naar de sloot wijzend, die voorbij de schutting zijn
erf van dat van den notaris scheidde.
„Wel duventers," stoof Nard op. „Zoo'n loedersche vent," en
hij draafde naar de sloot.
Hij was te nijdig, om te bemerken, hoe Pauw zich in bochten
stond te wringen om zijn driftige gebaren.
„Zoo'n malle aap ! Maar 't zal 'm opbreken. Zoo'n kwibus. Zeg
jij, meneer Buitenhek, kruip maar niet achter de schutting. Maar
laat je knecht as de weersum die rietzudden uit de sloot varen!
Of je zal eris wat zien! Wet denk je wel! Die sloot is van mijnt
Geen cent hè-je 'r te zeggen ! "
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't Was kostelijk, vond Pauw. Zijn baas stond te drentelen aan
den kant van de sloot, of hij er in wou springen, maar niet dorst,
en te dreigen met de vuisten naar den overkant, waar niemendal
te zien was. Wat zou de notaris daar achter de schutting een schik
hebben. En zich eventjes optrekkend aan de armen, gluurde Pauw
er boven uit en zag, hoe de notaris en Jan Slak, zijn knecht,
tegen elkaar stonden te buigen van ingehouden lachen.
En hoe harder zijn baas schold en mopperde, hoe meer ze zich
weghielden en stil stonden te genieten.
Eindelijk begon Nard te begrijpen, dat hij niet veel verder kwam,

al stond hij nog zoo te springen en te trappelen bij de sloot. Maar
hij zou toch eris zien! Al zou hij zichzelf recht verschaffen! Zijn
eigen sloot voor de helft met rietzudden verstopt! Er kon zoo de
smalste schietboot niet in! En al zijn hooi moest daar met bakken
ingevaren worden. Zijn mest werd daar ook al in bakken verscheept.
Meel, grent, maïs en andere van zijn handelswaren, — 't kwam
daar allemaal voor den wal. En nu zouden de bokken achter aan
de werf moeten blijven liggen. Wat een schrikkelijke last! En wat
een arbeidsloon zou dat meer aan laden en lossen kosten!
„Hier, Pauw, allo !" riep Nard en gehoorzaam kwam Pauw aansjokken, zijn lachen bedwingend, maar toch zijn tuit -lip telkens
strakrekkend.
„ Had je allang moeten doen! Wat hagel! Die zudden er uit
varen, as de duventer," snauwde Nard, er uitdagend aan toevoegend: Ze hooren hier niet. 'k Zou wel 'ris zien willen, of ze hier
hooren, voor den donderdagsums."
Lachend wipte Pauw op de zudde, die waggelde en dieper zonk
en sopte onder zijn zware voetstappen. Hij sjorde en heesch aan
de paaltjes, waarmee ze in den bodem der sloot vastgepend waren.
„Dat valt niet mee," hijgde hij, niet zichtbaar vorderend.
„Afblijven met je vuile pooten," vloekte de notaris ineens.
Maar Pauw sjorde door en had nog koelbloedigheid en adem
genoeg, om tusschen de bedrijven een deuntje te fluiten. Alleen
hield hij den notaris goed in het oog, die nu op zijn beurt aan
den kant trappelde en schold en pioenrood werd in het vette gezicht. 't Was blijkbaar, dat Jan Slak het geval even vermakelijk
vond als Pauw, al wist hij zijn lachen in te houden. Zijn kleine
oogjes tintelden schelmsch en beurtelings zag hij van zijn woedenden
buikigen meester naar Nard, die nu bedaard de zaken stond aan
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en zijn mondspleet sarkastisch wijd uitrekte met een stil
grinnikje.
„Er af, rooie lummel. Er af, of 'k duvel je de sloot in,"
schreeuwde de notaris en met een lat dreigde zijn knecht, Pauw
van de zudde te stooten. Doch Pauw had al zijn bewegingen in
het oog gehouden en zich met zijn groote handen plotseling van
de lat meester gemaakt. Met een enkelen ruk sjorde hij Jan Slak
bij zich op de zudde en, hem stevig bij de armen houdend, waggelde hij op de drijvende kragge heen en weer, dat de moddergulpen van den bodem opschoten en over het sappend rietweefsel
golfden. Hoe de man ook rukte en zich te weer stelde, Pauws
grove vingers lieten hem niet los en de logge jongen, onverstoorbaar fluitend met zijn tuit - snuitje, zag schelmsch op het verwoede
gezicht van den notaris - knecht neer, zelfbewust zijn beren -humor
ten beste gevend.
Nard stak van de pret de handen hoe langer hoe dieper in de
zakken en verbood, onder zijn schateren door, den ondeugenden

te zien

jongen.

Het werd den notaris eindelijk te kras en op het hulpgeroep
van zijn knecht, sprong hij ook op de zudde. Daarmee maakte
hij de zaak nog erger, want het riet-bodempje zonk veel dieper en
alle drie stonden ze tot de knieën in het water. Hij was zelf te
bang om in de diepe sloot terecht te komen, dan dat hij iets van
belang kon uitrichten. Jan Slak schreeuwde van angst en alleen
Pauw bleef kalm. Nog steeds hield hij zijn tegenstander bij de
armen en waggelde in zijn beren -loomheid heen en weer, heen en weer.
Eindelijk vermande de notaris zich en plotseling Pauw aan de
schouders rukkend, trachtte hij deze tot loslaten te dwingen. De
rooie kwajongen waggelde achterover, maar hield zijn tegenstander
nog altijd bij de armen. Hij deed wanhopige pogingen om zijn
evenwicht te herstellen, en plofte eindelijk achterover, Jan Slak
meesleurend en diens heer eveneens in zijn val omsmijtend. Alle
drie . plonsten in de sloot, kopje onder.
Nu werd het Nard te benauwd en even hard gilde hij mee, als
de bemodderde drenkelingen, die het hoofd weer hadden weten boven
te werken. Hij reikte de hand uit, om ze te helpen. Maar drie paar
handen grepen die te gelijk vast, of klemden zich om zijn pols of
haakten zich aan zijn boezeroen vast. Hij zette de beenen schoor
tegen de rotte schoeiing, drukte het achterlijf zoo ver mogelijk
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naar achteren om zijn evenwicht niet te verliezen, en krijschte in
die bevallige houding jammerlijk om hulp.
„O, m'n lieve hemeltje! Nard, wat is er? 0, m'n goeie gunst,
wat zal me nou overkomme!" kwam Guurtje aankermen, met de
handen haar borst bedekkend, die pijn deed van den schrik.
En Sientje gilde achter haar aan: „ Hellep , hellep. Oome Nard
gaat dood, hellep, hellep ! "
En juist toen Guurtje haar man had bereikt en zou kunnen bij
kraakte de verrotte schoeiïngsbalk dwars door en gleed de-stan,
brave Bleekers met de beenen vooruit de sloot in, met vriend en
vijanden afgekoeld in éen en hetzelfde modderbad.
't Was op het altijd zoo stille erf van Bernardus Theophilus
Bleekers thans een gekrijsch of de wereld verging. Guurtje moest
door Sientje worden tegengehouden, om niet bij haar echtgenoot
te springen.
In een oogenblik waren alle buren te hoop geloopen en stond
de sloot aan weerszijden zwart van de menschen.
Nard en Pauw bibberden en dropen aan den eenen kant, de notaris
en Jan Slak aan den anderen. Ze zagen er allemaal bleek en bemodderd uit, maar terwijl ze beklaagd werden door hun verschrikte
huisgenooten, kon de notaris niet nalaten, de vuist te ballen en
te dreigen: „wacht maar, 't zal jou en je rooien jongen opbreken.
'k Laat 't er zoo niet bij zitten."
„Zoo'n windhappen," klappertandde Nard.
„Je doet maar," trachtte Pauw te spotten, „as je soms nog 'ns
ijssie-bouwen wil 1 "
„Kom toch mee," kermde Guurtje, Nard bij de druipende mouw
houdend, of ze vreesde, dat hij zoo weer in de sloot zou springen,
om het gemeenschappelijk bad opnieuw te beginnen. „Laat ze maar
praten. Och gorsie, morgen ben je ziek. je het 't toch al zoo gauw
op je borst. En vrij van rimmetiek ben je niet. Gorsiemijne, 't zal
mij benieuwen, hoe je 'r afkomt met die kouë Noordewind."
De buren schenen het geval nog al vermakelijk te vinden. En
Genodde, de lange diender, stapte vrijpostig mee naar binnen om
de toedracht te weten voor zijn procesverbaal, die Nard hem van
uit zijn gezichtspunt ontvouwde, voor hij zich ging verkleeden.
De gladde matjes in de keuken waren zwart van het modderwater, waarin de beide drenkelingen schenen weg te smelten. En
toen de diender weg was, weeklaagde Guurtje over Nards toekomstige
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rheumathiek en borstkwalen, en over het proces-verbaal en schold
ze zelfs op Pauw, tot Nard haar het zwijgen oplei met een gebiedend: „En hou nou op, met je pijn in je build"
Maar zelf zette hij een gericht, of hij evenmin vrij was van die
aandoening.

VIII.
Is je man altijd zoo slecht te spreken," vroeg vrouw Noordwal
in haar domheid. Ze was er juist getuige van geweest, hoe Nard
Guurtje had afgesnauwd en verwenscht op een gruwelijke manier,
en dat alleen, omdat hij in den winkel zijn perkamenten zakboekje
niet kon vinden.
Guurtje zag voorzichtig om en fluisterde, of het een groot geheim was: „Och zie je, de dokter zegt, hij het 'n zwak hoofd.
Zwak, erg zwak."
Vrouw Noordwal knikte diepzinnig.
„En bij de minste drukte loopt 't hem alles door mekaar. Dan
begint dat hoofd te malen en verliest ie z'n positieve. En wat
doe je al zonder je positieve."
Weer een diepzinnig knikje, waarbij vrouw Noordwal opwerpt:
„Je zou zoo zegge, wat is-ie niet mal op kinderen. Beppie zou-ie
wel altijd bij 'm willen hebben."
„Hou op van Beppie. As-ie die ziet, is-ie direkt in z'n knolletuin."
Guurtje zette weer haar zachtste lachgezichtje, kleine schepjes
meel in het zakje bij-strooiend en het balanstongetje vriendelijk
beglurend. Ze vouwde de boodschappen toe, stapelde ze in het
mandje en rekende op de toonbank het bedrag bijeen met het
boerenkrijtje, onderwijl vertellend van Maaikes kindertjes, die nu
weer weg waren, en dat Nard er eerst stil van geweest was, toen
hij ze weggebracht had en dat hij geen keer zou overslaan om ze
op te zoeken,- als hij in Amsterdam kwam.
„Zoo'n ziel van 'n mensch," informeerde vrouw Noordwal klagelijk lijmerig. „Die weet ook, wat 'n trouwdag is."
„Hou je stil, af ze dat weet," en Guurtje perste de ooghoekjes
rood. „'t Hèt me al wat traantjes gekost. Arm is tot daarentoe,
maar 'n afschuw voor iedereen te wezen ...."
Vrouw Noordwal knikte meewarig en begon mee te snuffen.
IV
34
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„En je eigen kijnd geen zoen te durven geven ...."
,,theere, Heere, hou op," barstte de anders zoo lijmerige vrouw
ineens uit. „Verbeel je, dat 'k Beppie niet 'ns zou magge knuffelen. .
,.,Ja-ë!" stemde Guurtje strak in. „Verbeel je en verbeel-je dat
eris. Is 't niet om 't uit te krijten ?"
En toen ze wat in haar zakdoek had staan snikken, huilde ze:
„Verleden kwam ze bij me een dagie te gast. Nou anders is 't
meuie pakken voor en na. Och, ze hebben heelemaal ook geen
moeder meer. En meuie Guurtje is ook èlke meuie niet. Dat begrijp-je .... Maar nou, effetjes 'n hand. En toen moest ze d'er
dadelijk omkeeren. 'k Zag, dat ze 't te kwaad kreeg...."
„Ze ziet er anders goed uit," spon vrouw Noordwal verder.
„ 0, best, heel best. Toch is 't oppassen en geregeld onder behandeling blijven van den dokter."
Een kleine jongen kwam een stuiver balletjes halen en vrouw
Noordwal bedacht zich ineens, dat de pap wel kon aanbranden.
Ze betaalde en ging met veel bereddering de deur uit, troostend,
„Zoo is 't overal wat. Maar die weet 't dan wel dubbel, wat 'n
huwelijksdag is .... "
Guurtje stopte een homp balletjesgruis in het ronde kindermondje
en grinnikte zoetjes om het uitgepruilde wangetje.
„Zoo, m'n groote vent, breng ze nou maar aan moeder," en
dribbelend naar de deur liet ze 't ventje uit.
Daar zag ze Nard aan de poort staan, zoo in z'n boezeroentje,
de handen diep in de zakken en met zoo'n ondeugend griemelgezicht, dat ze hem niet dorst te raden zijn buis aan te trekken.
Maar toch liet het idee, dat hij kou zou vatten haar geen rusten
stuurde ze Sientje met het baaien jasje.
„Oorre, daar, antrekken!" smeet Sientje hem het buis toe.
Maar Nard liet het stil liggen en deed of hij niets gemerkt had.
„Zè je nou 'ris," gromde Sientje: want ze kon me 'n mondje
opzetten als 't niet naar haar zin ging.
Te gelijkertijd hield ze hem het buis weer voor en dreinde half
boos: „Toe nou, 't is zoo geen weer. En 'k heb ook wel wat
anders te doen."
Nard gehoorzaamde met een gezicht als 'n ijsbeer en stoof naar
de schuur, om aan Pauw zijn gemoed te koelen.
Die luie lummel had den paardenstal niet uitgemest, de konijnen
geen vreten gegeven: kijk 'ris, de stomme dieren frommelden de
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neusjes biddend op en neer en krabden zich de pootjes aan bloeden
tegen de tralies.
„Zeg, en wat voer je daar uit ?"
Nou ja, Pauw was de eieren aan 't afwasschen, zooals ie-zelf
'm gezeid had. Hij kon ook maar éen ding te gelijk doen! En
verders kon de baas stikken.
De waarheid was, dat Pauw Sientje had geknuffeld in een donker
hoekje, maar toch was ook hierin zijn beweren juist, dat ie maar
éen ding te gelijk kon doen.
Nard wist niet, waar zijn slecht humeur te plaatsen. En een
zeker instinct dreef hem naar binnen, omdat aan Guurtje zijn booze
buien het best besteed waren.
Sientje, kort en stevig gebouwd, gevuld haast als een vrouw,
stond de straat te schrobben, de korte rokken opgetipt tot boven
de dikke kuiten. Op de bloote armen streepten de pezen telkens
bultig uit bij elke beweging met den bezem. Nijdig hief ze het
blozende gezicht op zij, al door schrobbende, en snauwde haar
oom tegen: „Zè je je klompen uittrekken! Wat denk-ie, 't moet
langer helder blijven dan vandaag."
Nard gehoorzaamde toch na een korte aarzeling, als om te overleggen, of die deern hier wat te kommandeeren had. Maar dat
wist hij allang, — en liefst aardig wat te kommandeeren ook!
Eventjes kneep hij haar in den blooten arm met een sater-grinnikje
en slofte toen de keuken binnen. Daar gleed hij uit op de gladde
matjes, waarnaar hij woedend schopte. Ongelukkig raakte hij met
de groote teen den scherp-kantigen poot van de tafel.
„Au, verd ...." brulde hij en smeet in het voorbijgaan het
onhandige meubel omver, dat het zoo dreunde.
Guurtje schoot toe en vroeg liefjes, maar met ingehouden drift:
„Wat zal me nou gebeuren? Wat het die stomme tafel je gedaan ?"
Nard gromde zoo woest en zijn oogen waren zoo dreigend, dat
Guurtje geen verdere ophelderingen vroeg en zich gelukkig achtte,
door het lawaaierige winkel-belletje geroepen te worden. Toen ze
terugkwam vond ze hem in zijn leunstoel voor het raam voorover
gehurkt, met het hoofd op de tafel, steunend en zuchtend als een
stervende neushoorn. Ze begon maar wat joligs te vertellen van
Beppie Noordwal, die alweer met een nieuw boek uit school was
gekomen en gevraagd had, of ze nu al zoo knap was als Nardusbuur. En toen een ijselijke historie van Lubbertje, die haar huis
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uitgevlucht was, omdat ze duidelijk den duvel drie harde slagen
op elken stoel had hooren geven.
Maar het zuchten werd blazen en kermen en daarom haalde ze
de eau-de-cologneflesch uit de linnenkast en wiesch hem voorhoofd
en slapen en zelfs den heelen kalen schedel. Zijn handen gingen
stuiptrekken en als het janken van een jong hondje floot zijn ademzuchten door zijn neus. Zijn heele lichaam raakte in beweging en
als ze hem niet uit alle macht onder de armen had opgesjord, zou
hij onder de tafel gegleden zijn. Ze had wel eens meer Nard in
een dergelijken toestand gezien, maar nu was 't al bijzonder erg_
't Bruis kwam op zijn mond en de oogen zonken achterover in
de kassen, akelig het wit naar voren draaiend.
„Nard, wat is er? M'n lieve hemeltje, Nard!" klaagde ze.
Dat kwam nou van al die grappen-makerij met zulke voorname
heeren. Zoo'n notaris lapte al die herrie aan z'n zool; maar Nard,.
haar Nard, was zoo zwakkies van zenuwen. Die kon al die herrie
niet hebben .... Kijk 'ris, zoo stijf als een staak stonden zijn
armen en beenen schuin uit.
„M'n goeie gunst, Nard, Nard, wat is 't dan toch!"
Ze kon het zware, stijf-uitgestrekte lijf met geen mogelijkheid
op den stoel houden en liet het zachtjes onderuit glijden, onder
de tafel. Voor dood lag hij op den grond, de vuisten gebald en
het gelaat blauw. Gillend stoof ze naar buiten, om Sientje te roepen.
Juist had Pauw haar weer in een donker hoekje te pakken en,
nog met hoogroode kleur, schoten ze allebei toe.
„De dokter, gauw, gauw, gauw!" huilde Guurtje. Je oome
leit te sterven ! "
Pauw draafde weg en samen met Sientje knielden ze bij het verstijfde lijf neer, huilend en met lieve woordjes den verdoofden geest
tot bewustzijn roepend. Guurtje verviel nu en dan in een schelden
op den notaris en op al de duventersche baantjes, die zijn zwakke
gestel ondermijnden. Ze goot zijn polsen nat met eau de cologne
en waschte hem opnieuw hals en hoofd. Dan begon hij ineens zoo
woest te slaan en te rollen met de oogen, dat Sientje in een hoek
van de kamer vluchtte. Maar Guurtje trachtte huilend zijn wildheid
te bezweren.
Eindelijk kwam de dokter. Pauw was niet zoo onnoozel, of hij
had dezen weten te beduiden, dat het „zenuwen" waren, die zijn
baas plaagden, en daarom had de dokter een zenuwstillend middel
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meegenomen. Sientje dekte zich het gelaat met de handen, om de
worsteling niet te zien, eer het drankje met geweld in den strak
dichtgeklemden mond was gegoten.
Toen kwam er rust en werd de man te bed gebracht. Pauw
moest opblijven, om de vrouw te helpen en bij een nieuwen aan•
val dadelijk den dokter te waarschuwen.
Guurtje ging zich te buiten aan Hoffmanndruppels en toch was
ze een en al onrust. Ze zuchtte zonder ophouden, zich het anders
zoo gul-lachsch gezichtje in wanhoopstrekken verwringend en zich
de borst met beide armen omklemmend en bestrijkend. Dat had
ze altijd als ze angstig was, die krampen vooraan: zenuwen op
de krop van de maag, dacht ze.
Wat zou ze ook beginnen in zoo'n bedoening, als de man lang
bedlegerig was. Voor de eieren-negotie was niet iedereen berekend,
om niet eens te denken aan het wondervolle eieren-schouwen. Ze
zag er Pauw eens op aan, terwijl hij daar zoo zat in positie, om
trouw de wacht te houden den heelen nacht, desnoods zonder dat
iemand hem een woord zou hooren kikken. In den hoogen leunstoel had hij zich genesteld, lui-uit achterover. De roode bol begon
nu al te knikken en de tuitlip hing slap neer, heelemaal ontspannen in de verdooving van een onoverwinlijken slaap. Dat was ook
geen persoon om op te kunnen rekenen. En had Nard hem nu
maar ingewijd in alles .....
Het was heel toevallig, dat Pauw's gedachten, hoe vaag ze ook
uitdoezelden, juist denzelfden kant uitgingen: hij had al zooveel
afgezien, hij zou zich morgen best redden zonder den baas. Zelfs
de Amsterdamsche reis zou hij er goed af brengen, heelemaal alleen.
En dan konden ze 'ris zien, hoe 'n man Pauw voor de zaak was.
En zoo spon het in zijn half verdoofde brein voort: Pauw met
Sientje getrouwd, de zaak overnemen, de heele affaire uitbreiden.
Alles zwol in den droom voor hem op: huis en erf en schuren
werden onmetelijk groot; zijn voorraden waren nog rijker dan die
Jozef in Egypte opstapelde; de eieren waren van ontzaggelijke afmetingen en twee zware brouwerspaarden trokken reusachtige er
mee volgeladen wagens voort.
Guurtje had al eens zachtjes haar beklag gedaan tegen hem, hoe
het morgen nu gaan zou; maar zijn onderlip hing zoo diep en zoo
slap neer, dat ze de mogelijkheid opgaf bij hem troost te vinden.
In de eene alkoof hoorde ze Nard rustig snorken met zijn gewoon
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dreunend neusgesnork; in de andere, Sientje zachter en regelmatiger
snuiven, en hier naast haar kwijlde de hanglip van Pauw. 't Was
heel stichtelijk en haar onrust verdween er werkelijk door. Ze
waagde het zelfs, voorover op tafel het hoofd wat op de omgebogen armen te laten rusten en het duurde niet lang of haar
ademgeknepper stemde bescheiden mee in het koor.
„Guurt, Guurt!" snauwde het in eens door de kamer.
De vrouw sprong overeind en plooide plichtmatig het lach-snuitje,
hoe moeilijk haar dit ook afging met de van slaap telkens nog
dichtvallende oogen. Ook Pauw haalde langzaam de onderlip met
een slurpend geluidje op en zat lodderig verbaasd naar de bedstede
te kijken.
,,Guurt, hoor je me dan niet, wat duventer ! "
Ze slofte naar de bedstede: „Wel ja, kijnd! Stil maar, de dokter
zeit: je moet rusten!"
„De dokter kan naar de maan loopen," gromde Nard, zich
boosaardig de slaapmuts van het hoofd rukkend en die op de
beddeplank smijtend. De lamp glom in éen glanzenden licht-parabool op den gladden schedel en Pauw sperde zijn oogen wijd op,
maar het was hem of er licht uitstraalde van het hoofd zijns meesters.
„Guurt, is 't niet over twaalven, wou ik je vragen," vervolgde
Nard waardig.
„Ja, effentjes er over," bevestigde de vrouw.
„'t Was of ik met klokslag van twaalven zoo in eens geroepen
wier. En ik wist ook ineens, waarom. Is 't niet de 19e October."
„Ja," knikte Guurtje na even op de Friesche klok gezien te
hebben, die ze geregeld bij hield met den datum. Ze werd ongerust, want Nard's oogen schitterden zoo. En Pauw zat vol eerbied
te luisteren, in bewondering starend naar dat lichtende hoofd.
„Dan is 't de dag, dat ik vijf en twintig jaar geleden in Waterkerk
kwam. Ik zie 't nog als de dag van gisteren. Baas Dullewey is nog
heelemaal dezelfde en zelfs Ant was toen al net zoo leelijk als nou."
Hij lachte gul en Guurtje plooide de lippen zoo zoetlachs mee
uit pure dankbaarheid over zijn betere stemming en knipoogde
welvoldaan tegen Pauw, wat zooveel zeggen wou als: „Wat'n verschil, nou of van avond. De baas is er weer bovenop."
,. En zeg jij, Pauw, jij kan 't weten, al ben je niet van de
slimsten. Wat het je baas zoo al uitgevoerd hier in Waterkerk ?"
lachte Nard in een zalige stemming van welvoldaanheid.
,
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Nou, zeker duzenden en duzenden eieren vertransperteerd .... "
Bleekers knikte het hoofd wel zesmaal op en neer over dit gepaste antwoord, en Pauw moest zich nog meer verbazen over het
wemelend licht, dat van diens blinkend hoofd uitstraalde.
„Enne .... ?" vleide de baas met een zachtzinnig grinnikje.
Zijn vrouw had hem nog nooit zoo gezien en kreeg tranen in
de oogen, van verrukking over zijn engelachtige stemming.
„Enne? .... Wel, je het er heel wat de smoor ingejaagd,"
gromde Pauw, „en baas De Jong uit 't Kerkehekkie, en dominee
Van Staverden van de preekstoel gebesjoerd .... "
Alsof dit de grootste lofrede was, ging het groote, blinkende
hoofd nu wel tien keer heftig beamend op en neer, en uit de gerekte mondspleet blaatten vergenoegde grinnikjes.
„Juist," vervolgde hij toen profetisch. „En luister. Ik heb ze
hier uit d'r geestelijken dommel geschud. De onnoozelen, die net
zoo min als die van Sodom en Gomorra, de rechterhand niet van
de linker wisten te onderscheiden! En nou is er een deel, dat de
oogen wijd open houdt en de anderen wakker stompt. En de dominee
strooit het goede zaad van de kansel en de „Nieuwe Dorpsbode "
brengt het tweemaal 's week op ieders tafel. — Zie je, dat is mijn
werk ! "
De man sloeg zich op de borst.
„Maar 't onkruid wast op om 't te verstikken. De Dorpsbode
zaait 't onkruid met handen vol er tusschen. De school zonder
God of bijbel kweekt het met zorg aan. Doch ik zal het alles tot
een vuurbrand stellen, spreekt de Heere Heere." En begeesterd
zwaaide Bernardus Theophylus de handen voor zich uit. „Daarvoor
ben ik geroepen als een andere Samuel, tot driemaal toe. 'k Heb
het duidelijk gehoord: „Nard, Bernardus !" — En nu weet ik het.
Als morgen aan den dag „Voor Vorst en Vaderland" me kandidaat stelt voor den gemeenteraad tegenover dien vent van hiernaast,
dien kwibus van 'n notaris, dan weet ik, dat de Heere gesproken
heeft.. .
„Ben je nou nog niet wijzer," begon Guurtje klagelijk te kermen.
„Ik kan maar met je optrekken als je gestel in den war raakt.
En wat hè je nou: ruzie met je zwager, met je naasten buur, in
den kerkeraad, in het heele dorp ...."
Ineens zweeg ze en probeerde ze verontschuldigend te glimlachen,
want ze schrok van de verandering in Nards wezen. Hij knarse-
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tandde, wat hij met de geduchte slagtanden, die er van zijn gebit
waren overgebleven, nog schrikbaarlijk kon doen; hij werd bleek
en balde de vuist, om ten slotte nog verachtelijk te grijnslachen.
„Net als in het Paradijs: de vrouw, die den man tot zonde
verleidt. Ik zeg je, dat de Heere gesproken heeft en dat ik Zijn
wil zal doen al zou de weg door de hel heen leiden."
De gebalde vuist sloeg hij zoo geweldig neer, dat het huis er
van gedreund zou hebben als ze niet toevallig op het veerenbed
was terecht gekomen. Zijn oogen rolden onrustig heen en weer
en Guurtje haastte zich in haar ontzetting, hem het drankje in te
geven al was het nog een half uur voor den tijd.
„Altijd zal de vrouw met den duvel samenspannen," prevelde
hij, maar ten slotte deden de medicijnen zich gelden en viel hij,
als een held midden in den strijd en met de overwinning voor
oogen, in zijn kussens neer, om eerst te ontwaken tegen den morgen.
De dokter kwam al voor negenen. Hij voelde Nard den pols
en beluisterde zijn hartslag.
„Baasje, baasje, jij moet je rustig houën, of 't gaat mis," waarschuwde hij, hem door zijn brilleglazen strak aanziende.
,,Zie je nou wel, zie je," merkte Guurtje aan. „Dat zei 'k 'm
vannacht nog. Maar dan moet je 'm eris hooren. 0, o, compleet,
of je 'n satanskind bent...
„En wat ben je anders ?" bestrafte Nard. En de dokter 'r bij.
De Heere het gesproken en nou stuurt de Satan alle machten
op me af... ."
De dokter lachte gul voor dat compliment en zijn dog met den
afzichtelijken dubbelen neus begon te grommen, of die geen kwaad
van Satan kon hooren.
„Nou, je weet 't, Bleekers, kalm houën; laat de eene helft van
Waterkerk de andere maar met huid en haar verslinden, en lach
jij er bij, dat je schudt! Maar pas op, dat je niet zelf mee-vreet
of opgevreten wordt. Je moet m'n drankie nog wat blijven innemen."
Grinnikend verliet de dokter de kamer, zich zelf belovend, dat
hij het nog dubbel zoo sterk zou maken, als hij onverhoopt bij
dominee Boorsma of bij den redacteur der beide Dorpsbode's werd
geroepen.
Kort daarop trad Jan van Zanen binnen. Guurtje haastte zich
zoo vriendelijk, den hoogen leunstoel voor het bed te plaatsen en
er den man haast zelf in neer te vleien. Want er was binnen deze
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muren al veel leelijks van Jan van Zanen gezegd, en Nard had
altijd moorddadige plannen tegen den „uitzuiger van we @uw en
wees," zooals hij hem steeds noemde, gekoesterd. Maar met dat
al was Jan van Zanen de man in Waterkerk : de eerste der groote
mogendheden, die nu dominee Boorsma ook al weer om zijn
vingers wond. 't Was een geducht man: de rijkste van 't dorp,
geslepen en bestudeerd (hij had nog haast 'n vierden rang" be.
haald onder de Wet van '57), ouderling, president- kerkvoogd,
administrateur van alles en nog wat, wethouder, heel dikwijls locoburgemeester, eens zelfs haast benoemd tot burgemeester, president
van de schoolcommissie. Natuurlijk maalde Guurtje daar wel niet
om, want haar eieren waren altijd van de beste kwaliteit en nooit
was haar spek garstig, en in zulke omstandigheden maal je om
geen groot-mogol zelfs. Maar wie zou er ongevoelig zijn voor een
familiaar bezoek van een der eersten van het dorp! Vrouw Noordwal
had het over haar horretje gezien, dat wist ze zeker, evengoed als
al de pimpelaars bij Matje-buur. En dat was zoo goed als dat 't
heele dorp het wist. Ze haastte zich dus, hem een lange pijp en
den tabakspot aan te bieden, mitsgaders het rookkomfoor, waarin
ze vlug het kooltje uit haar eigen stoof liet glimmen.
Nard liet zich in een batterij van kussens planten en leunde
klagelijk achterover, de slaapmuts wat schuin op het hoofd getrokken en zich een gewichtig voorkomen gevend, als van een ministerpresident, die op zijn ziekbed wordt geraadpleegd.
Zoo, zoo, was dat de boodschap? Wou „Vorst en Vaderland"
hem kandidaat stellen voor den gemeenteraad? Nou, Nard zou
niet nee zeggen, hij had altijd gewerkt, om Waterkerk tot een
levend lid van Christus' gemeente-hier -op -aarde te maken. Hij mocht
niet weigeren. Hij geloofde zelfs, dat het een roepstem des Heeren
was, die tot hem kwam. Er viel hier heel wat werken van Satan
te verstoren: in 's Heeren naam zou hij daar mee tegen optrekken.
„Maar Nard," begon Guurtje te klagen, „de dokter zeit, dat
je hoofd veel te zwak is, en je zenuwen ook. . .
„Hoor je de winkelschel niet ?" vroeg Nard ijzig en ontvouwde
met heldenmoed, hoe hij in Waterkerk tot zijn laatsten adem zou
strijden „pro Deo Gloriae," zooals hij er zeer geleerd bijvoegde.
Toen glimlachte hij tevreden, ook omdat hij zich voldaan voelde
over de kennis van het Latijn, die hem nog bijgebleven was.
„En," vervolgde Van Zanen, lijzig en deftig, terwijl de grijze
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oogjes in het bolle gelaat listig flikkerden, „je zit er zeker verschrikkelijk mee, nou die notaris je haven half afgedamd hèt...."
„Kun je begrijpen. Alles wat per schuit komt of gaat, loste
of laadde daar.. . ."
„Je weet, 't huis van Noordwal is van mij. Als ik je een strook
van dat erf afstond, om een nieuwe sloot aan den anderen kant
van je erf te graven. De grond krijg je gratis .... 't Is alleen 't
werk.. . ."
Nou ja, dat werk was nog zoo slim niet, en de aarde die er
uit kwam zou te met alle onkosten van uitgraving dekken. Hij
wedde, dat er genoeg teelders de sloot voor niemendal zouën
graven, als ze de aarde mochten gebruiken ...
Wat kon je toch een verkeerd idee van een mensch krijgen:
was die Jan van Zanen nou geen joviale vent? Hij wist, hoe Nard
'm altijd het vuur aan de schenen had gelegd en nou gaat-ie zelf
zijn geduchtsten vijand — dat kon Nard in alle bescheidenheid
gerust verzekeren — in den Raad halen. En schriel, schriel, of
schraperig, of.... offe .... met lange vingers .... hoe kon-ie dat
toch denken: iemand die zoo royaal uit den hoek kwam....
En Van Zanen rookte wel twee pijpen uit en verwaardigde zich
er een paar cognacjes bij te drinken en zou nog langer zijn blijven
plakken, als er zoo meteen geen vergadering van B. en W. was
geweest. Hartelijke handdrukken en wederzijdsche vriendschapsbetuigingen werden zeer mild uitgewisseld en toen de gewichtige man
weg was, zonk Nard achterover in zijn kussens en droomde van
vergaderingen op het Raadhuis, van wethouders en loco-burgemeesters, van allerlei voornaam bezoek..
, tot zijn vrouw hem
weer het drankje ingaf en hij onder al zulke aangename visioenen
indommelde.
..

„Jan kon zulke malle kuren hebben, en alleen is toch maar heelemaal alleen," waren Nards motieven, die door Guurtje zeer verstandig werden gevonden. En daarom zou Geert Lubberden meegaan.
Geert had toevallig geen werk, een toevalligheid, die hem dikwijls
parten speelde. Zijn vrouw hield een snoepwinkeltje, dat zich verheugen mocht in de goede gunst der heele Waterkerksche jeugd,
en ook de hoofdbron van bestaan uitmaakte. Geert had een heel
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zwak zenuwgestel en was al driemaal in Meerenberg verpleegd.
Bovendien overviel hem geregeld elk voor- en elk najaar een kortstondige vlaag van waanzin, waarin hij vaak het heele dorp op een
stut bracht door zijn vrouw of de buren met een vervaarlijk mes
te dreigen, of een aanslag op zijn eigen leven te plegen. Dat er
geen ongeluk gebeurde lag heusch niet aan de wijze voorzorgen
van de politie, en evenmin aan de liefderijke bejegening, die Geert
ondervond. De schooljongens sarden hem en op het werk — hij
was opperman, sjouwer of boerenarbeider — werd hij zoo gruwelijk
geplaagd tot hij wegliep of haast een moord beging in zijn woedewaanzin. Hield hij het lang op een karwei uit, dan raakte zijn gestel zeker zoodanig van streek, dat een langdurige verpleging in
Meerenberg noodzakelijk was.
„Nou laat je Geert de baas," gaf Guurtje Pauw nog mee op
reis en dat stemde Pauw niet vriendelijker: het was al in zijn
droom zoo z'n glorie geweest, te toonen dat hij de zaak heelemaal
alleen drijven kon. Onderweg was 't al gauw „hommeles ", zooals
elk Waterkerker dat uitdrukt, en een wederkeerig snauwen maakte
den dag niet tot een van de prettigste. Maar op de terugreis was
het heelemaal mis. Pauw, die alle streken van de Waterkerksche
straatjeugd meemaakte, herinnerde zich eensklaps, dat Geert woedend werd, als je vroeg: „'n Mes hebbe, Geert ?" Hij draalde
lang, eer hij het dorst te wagen, en zag Geert al eens van ter
zij aan, zijn fluit - lippen tot een grinnikje vertrekkend. Maar de
man zat zoo zelfbewust op den wagen, de leidsels met een air of
hij de baas zelf was, dat Pauw al eens de plagerij zachtjes begon
te zeggen. Toen verviel hij weer in fluiten en floot duizenderlei
variaties op dezelfde woorden: „1VTes hebben, Geert ?" En eer hij
't zelf wist, schreeuwde hij ten slotte ze Lubberden in het oor.
Pauw was een sterke, onverschillige bonk, maar toen schrok
hij toch. Hij zag het gelaat van den man zoo woest vertrekken,
de tanden zoo wild op elkaar knarsen en de oogen zoo razend in
het hoofd rollen, dat hij in een wip achter op de kar zat, tot
grooten schrik van een partij hanen en een andere partij ganzen,
die met kraaien en blazen hun ontsteltenis aan de zijne paarden.
Geert frommelde razend in zijn zijzak en trok het vlijmende snoeimes, dat hij als een echt Waterkerker steeds bij zich droeg. Hij
liet de leidsels slingeren en trok schuimbekkend op Pauw af. De
roode jongen sprong van de kar en greep een keisteen uit de
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glooiïng van den dijk, om den man de hersens in te gooien, als die
hem te na. kwam. Geert scheen even het besef van zijn verantwoordelijkheid terug te krijgen. Hij zag tenminste om naar het
paard, dat schuinuit op de breede ringvaart af draafde. Hij sprong
er op toe, greep plotseling de leidsels, dat Jan er van schrok en
dwarsuit in het water sprong. De wagen stortte achter het dier
aan, en tuimelde het boven over 't lijf heen, dat het er als in een
rattenkorf onder gevangen zat. Geert schreeuwde en tierde, en Pauw
waagde zich op de omzij liggende kar, terwijl hij met het mes,
waarmee de man hem zooeven dreigde, de strengen doorsneed.
Het werkvolk van de naastbijliggende hoeve schoot toe en trachtte
aan de teugels het paard onder den wagen vandaan te trekken.
Maar toen dit eindelijk gelukte, was het beest al verdronken.
De postbode van Vlaspolder op Waterkerk bracht geen twintig
minuten later de slechte tijding bij Guurtje in den winkel. Nard
hoorde het, want hij zat op in zijn gewonen leunstoel, tegenover
Roondert, die in den hoogen leunstoel zwijgend zat te rooken,
om hem wat op te vroolijken. En eer Roondert hem kon bijstaan,
of Guurtje met eere aan haar Jeremiaden kon beginnen, gleed hij
weer languit onder de tafel met een nog heviger zenuw-toeval dan
den vorigen avond.
„Zenuwe-zinkes-koorsen," gaf Guurtje aan de bezorgde klanten,
die hun winkel drukker nog dan voorheen bezochten, ten antwoord.
„Rust zeit de dokter, rust.... En daarom is de bel maar in een
doek gebonden."
Ze glimlachte nog met het zoete mondje van vroeger, maar soms
waren haar oogen er vochtig bij.
Want Nard was in zijn ziekte van een satanisch humeur en de
brave Roondert, die haar trouw bijstond en vaak bij hem waakte,
knikte wel eens moedeloos met het hoofd.
„Stil z'n tuil maar laten uittuilen," fluisterde ze goedig — onderwijl schudde ze Nards kussens op, lei hem goed, tilde hem weer
op en deed het werk van voren aan tot vijf zesmaal toe met hetzelfde geduld.
Roondert bewonderde haar al dien tijd en kon haar niet genoeg
aanzien, daar nog steeds het zoete lachje, al was het dan in flauwer
trekken, haar om de lippen plooide.
En de dokter vond, dat Nard verpleegd werd als in het beste
ziekenhuis en dat Guurtjes methode om hem „zijn tuil te laten
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uittuilen" de beste was in een dergelijk geval. Maar in zichzelf vroeg
hij wel eens, waar ze in Gods naam het engelen - geduld vandaan
haalde.
Geert Lubberden was niet meer ter assistentie aan Pauw toegevoegd en Jan was door een huurpaard vervangen tot de baas zelf
een nieuw zou kunnen koopen. Pauw werd een gewichtig persoon,
behartigde de zaken en mocht de voldoening smaken, dat Nard
hem later deze merkwaardige woorden toevoegde: „Je staat je
mannetje, Pauw, dat dient gezeid."
Tot troost in al die beslommeringen, zonderde Pauw zich meer
dan eens af met Sientje in allerlei donkere hoekjes.
Hij zag zijn doel nader komen, en in zijn eeuwig fluiten trilde
iets van de heerlijkheid, die hem doortintelde, als hij aan de mooie
zaak en de jolige Sientje dacht.

IX.
Een heftig hoofdartikel was kort na het gezamenlijk bad bij de
zudde verschenen in „De Nieuwe Dorpsbode." Het heette: „Vervloekte revolutiegeest," en toonde zonneklaar aan, hoe de liberale
partij — alias de volgers van notaris Buitenhek — door het loslaten van „de oude onvervalschte waarheid" en „van het goddelijk
recht der overheid" in staat was tot het gewelddadig omkeeren
van alle mogelijke sociale en kerkelijke toestanden, tot het afschaffen
van huwelijk en eigendomsrecht en de maatschappij terugvoerde
tot den tijd van het vuistrecht. En zeer gepast kwam het slot meer
op het practische leven terecht, en herinnerde met afschuw hoe
de aanvoerder dezer partij in Waterkerk metterdaad toonde alle
christelijke en zedelijke of maatschappelijke wetten te verachten :
of had hij zich niet aan een anders eigendom vergrepen, een anders.
knecht aangevallen en i. e. w. zich gedragen als zelfs geen roofridder zou hebben durven doen?
De „Dorpsbode" repliceerde daar heel vinnig op in een artikel
van acht groote kolommen, zoodat zelfs de gemengde berichten
over verdrinken en ophangen, waarop elk lezer en inzonderheid
elk lezeres met recht verzot is, tot een halven kolom moesten
worden ingekrompen. Dit verweerschrift had tot titel: „Domheid
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en huichelarij " en kon van zijn standpunt eveneens onwederlegbaar
heeten, in welk geloof de trouwe lezers van genoemd orgaan even
vast stonden als die van de „Nieuwe Dorpsbode" in het hunne.
In het kort kwam de gedachtengang, even nieuw als vernuftig,
hierop neer: de orthodoxie legt de rede ijzeren boeien aan, die ze
„goddelijke openbaring" noemt, dat kweekt domheid en huichelarij,
— en — hier kwam de practische toepassing, — die huichelarij was
in eiken regel van „ De Nieuwe Dorpsbode" te lezen, inzonderheid
daar, waar over de geruchtmakende zaak Buitenhek —Bleekers werd
gesproken. Of had Bleekers niet met zijn vuile mesthoopen en
konijnenhokken den notaris tot het uiterste gedreven, en was deze
niet in zijn recht door de halve sloot — zijn wettig eigendom —
af te dammen? En had toen Bleekers niet zijn rooden „bul-hond"
aangesard en had hij toen zelf nog niet de bijna verdrinkende
vijanden met een stok het landen belemmerd?
Daar volgde een heele reeks van verwoede artikelen, tegen en
voor, op. Het blad van Bleekers ging zoover met te beweren, dat
Nard zelfs zijn leven had gewaagd en te water was gesprongen
om dat van zijn vijanden te redden. En het orgaan van Buitenhek
hield staande, dat, zoo Nard al te water was gesprongen, dit
voorzeker met de meest duivelachtige bedoelingen was geweest,
zooals ook van iemand van zijn beginselen was te verwachten.
De beide blaadjes voeren er wel bij. Het aantal abonné's steeg
ontzettend en dit maakte weer, dat de verdeeldheid in het dorp er
even wèl bij voer. In de kroegen, in de scheerwinkels, — waar
vooral de politiek van den dag heftig werd besproken, — op de
brug- leuningen en op het kerkplein, in de stoombooten was er
van niets sprake dan van de zaak Buitenhek —Bleekers. Het waren
moeilijke tijden voor burgemeester Duivenboon en hij heeft er meer
dan eens in ernst aan gedacht marechaussees te ontbieden of een
escadron huzaren, om geregeld te patrouilleeren en de woningen
der bekende partij -leiders te doen bewaken, en inzonderheid de
scheerwinkels van een sterke wacht te voorzien. Meer dan eens
vergaderden B. en W. soms laat in den Zaterdagavond, om te overwegen of er geen termen waren te vinden om de scheerwinkels
te sluiten, maar aangezien de twee wethouders zichzelf niet konden
scheren, voelde de meerderheid van het hooge College hiertegen
onoverkomelijke bezwaren. Burgemeester Duivenboon verklaarde
hierop met klem, dat hij niet aansprakelijk wilde gesteld worden
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bij het nageslacht voor al de eventueel af te snijden halzen in die
rumoerige scheerzalen.
En toen de instructie in de geruchtmakende Waterkerksche grenskwestie, — die zooals iedereen vermoedt meer de aanleiding dan
de diepe oorzaak der Waterkerksche partijschappen was, — werd
geopend, kon men onder het ontzettend vet gedrukte opschrift:
„Zudde- kwestie" in elk der beide bladen den stand van het proces
volgen, wellicht meer zooals die in het brein der vurige redacteuren
moest zijn, dan zooals hij werkelijk was.
Als Bleekers met zijn nieuwe paard, dat hij uit wraak „notaris"
noemde en om die reden meer ransel gaf, dan wijlen Jan had genoten, zijn klanten rondreed, groette hij zijn aanhangers met zulk
een intiemen zweep-zwaai, of hij hen allen met zijn moed wilde
bezielen. Bij baas Van Wijck werd hij echter het erf afgejaagd,
evenals bij meer vrijzinnige klanten. Maar de heele behoudende
partij — Roomsch zoowel als orthodox — was op zijn hand en
voorzag hem van zulk een rijke hoeveelheid eieren, dat hij in staat
was den inkoopsprijs te drukken en meer dan gewone winsten te
maken.
Met zijn vijand echter ging het minder voorspoedig. De rijkste
boedels en verkoopingen gingen naar den notaris van Vlaspolder
en de heele liberale partij in Waterkerk kon hem onmogelijk het
verlies vergoeden van de rijke Vlaspoldersche cliënten.

Kromme Kees, de rondbrenger van „De Nieuwe Dorpsbode"
strompelt onder de huizen voort. Hij zet zijn stijfsel -emmers neer,
tuurt de straat langs en staat langen tijd besluiteloos zijn pruim
te knauwen. Hij had bevel gekregen verkiezing - reclames aan te
plakken, maar te zorgen, dat de politie hem niet aan het werk zag.
En zoolang hij nu daar stond, met de handen diep in de zakken,
wist hij zeker, dat de diender hem niet aan het plakken zou zien.
Eén ding was nog beter: hij zette zich met zijn vervaarlijk kruis
over den emmer en bleef zoo een tijdlang tusschen zijn hoepelbeenen
door- spuwen, zich verlustigend over het maangeflikker in het neergespuwde kringetje. Zijn groote kop met het breede, stoppelbaardige
gezicht, vol diepe pokken, zag er wreed uit. En de groote kaken
knauwden bloeddorstig op en neer. Toch was Kees overdag de
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vertrouwde van de schooljongens, die hem geregeld op de hoogte
hielden van hun geluk bij het spel, van hun grieven tegen den
meester en van hun onderlinge veeten.
Daar hoorde hij wat aankomen. Dan was het beste in zijn gemakkelijke houding te volharden en zijn prettige bezigheid van
kringetjes-spuwen nog wat vol te houden. Nu en dan hief hij den
bullen-kop omhoog, om den naderende te verkennen. Duivels, dat
was Jan Moppie, ook met een krantenzak op den rug en een stijfselemmer in de hand.
„ Heila," gromde Kees met een geluid of het uit twaalf onder
elkander liggende graf kelders opdreunde.
Jan slofte op hem af, het kromme linkerbeen telkens met een
duw vooruit brengend en dan het kortere rechterbeen nasleepend.
„Ik seg goeien afend," mummelde de man uit zijn goedig Pierrotgezicht, en hij zette zich eveneens op zijn emmer neer. Zijn kin
stak schuin vooruit en de neus droop daar krom overheen, terwijl
de slappe lippen over elkaar plooiden met een sullig-tevreden trek.
Kees ging aan zijn bezigheid van spuwen voort, en overlegde,
dat het al heel gezellig trof. Beiden woonden ze in het Weeshuis,
daarin door het Armbestuur uitbesteed, en sliepen ze op dezelfde
kamer. Hoeveel hektoliters aardappelen hadden ze al niet samen
moeten schillen en hoeveel uren hadden ze in hun vrijen tijd wel
niet naast elkander gezeten op de groene bank achter het gesticht.
„Wat mot-jij doen?" bromde Kees.
„Papieretjes plakke," wauwelde Jan zoetsappig.
Kees vroeg niet verder, maar haalde er een uit diens tasch, het
vergelijkend met zijn eigen biljetten.
„Krek eender," mopperde hij. Hij kon niet lezen en ging alleen
op den vorm van het biljet af. 't Waren strooken, waarop gedrukt
stond: „Kiest B. Th. Bleekers, den man, wien het best uw belangen zijn toevertrouwd," of: „Verzuimt niet als éen man te stemmen op C. A. Buitenhek, onzen kundigen en veelijverigen notaris."
Klaarblijkelijk besefte Kees bij intuïtie, dat ook de inhoud van
beide even gewichtig was.
Jan lei heel wijs en heel voorzichtig den vinger langs den neus,
om daarmee het geheimzinnige van zijn zending aan te geven.
Maar Kees begreep heel goed, dat zij voor elkander geen geheimen
dienden te hebben en dat hij hier even profiteeren kon van zijn
overwicht op Jan. Hij stond op en nam den emmer van zijn

ERGERNISSEN.

529

makker, smeet dien gedeeltelijk leeg in den zijne en goot de rest op
straat uit. Toen hing hij den leegen emmer over zijn schouder en
beduidde, dat Jan den vollen moest dragen, dan zou hij voor het
plakken zorgen. Jan nam vrede met die rolverdeeling, want hij
verkeerde in de meening, dat aanplakken even misdadig en gevaarlijk was als peen stelen in den Weeshuis-tuin.
Zoo werden de biljetten van de geduchte tegenstanders broederlijk
naast of onder elkander geplakt, soms zelfs over elkander heen,
al naar de luimen van krommen Kees.
Toevallig moesten er later weer gelijktijdig grootere biljetten
worden aangeplakt, in het eene waarvan Nard een domme dwarsdrijver en een mislukte dominee werd gescholden, terwijl in het
andere notaris Buitenhek een duitendief, een afzichtelijk godloochenaar en voorstander van de godsdienstlooze school werd
genoemd.
Kees en Jan togen er weer broederlijk op uit en plakten de pamfletten netjes naast elkaar, zoodat ieder voorbijganger den volgenden
dag in staat was, het „hoor en wederhoor" op staanden voet toe
te passen.
Dat zette veel kwaad bloed, omdat ieder der beide partijen zijn
tegenstanders er van beschuldigde op den loer te liggen, terstond
met een tegen-reclame te antwoorden.
Het gebeurde ook, dat Kees en Jan's avonds werden uitgezonden,
om de vijandige biljetten af te scheuren, waarop ze eveneens in
goede harmonie samen uitgingen, zoodat in éen nacht soms al
het moois of leelijks was verdwenen. 't Was voor de Besturen der
betreffende Kiesvereeningen om er het verstand bij te verliezen.
De klerk van den notaris bezocht die week al de menschjes, die
door bemiddeling van zijn kantoor hun hypotheekje hadden. Jan
Van Zanen liep al de huisjes af, waarin huurders van kerkelijke
of van zijn eigen bezittingen woonden.
Deze en nog meer hulpmiddelen, waaronder heftige artikels in
de beide „Dorpsbodes" zeker niet de minst krachtige waren, moesten
dienen, om den Waterkerkers het noodige politieke inzicht te ver
-schafen.
En zoo werd Nard gekozen en mocht hij hierin het blijk zien,
volgens de toespraak van burgemeester Duivenboon in den vollen
Raad, het vertrouwen van de goede burgerij te genieten.
Een overwinningskreet ging op in De Nieuwe Dorpsbode":
IV
35
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„Baal is geslagen. De Heer heeft het zoo gewild tot verheerlijking
van Zijn nooit volprezen naam."
En „de Dorpsbode" verkropte haar spijt achter een smadelijk
schimpen op de domheid van die schare, die geen eigen oordeel
er op nahield en handelde zooals de dominee en zijn handlangers
hun dat in het oor bliezen" en te zinspelen op de drukke bezoeken,
die Jan Van Zanen aan de pachters van eigen akkers of van kerkelijke
goederen had gebracht.
Nard stond menigmaal, met de handen diep in de zakken, aan
de poort, zelfbewust als een koning op het balkon van zijn paleis.
Zijn vrienden zagen tegen den grooten man op, maar Melis kon
hem zoo spottend aanzien en zulk geniepige vragen doen.
„Weet je wel goed, of je al die drukte op je hals mag halen?
Doe je 't wel zeker om Gods naam in dien weg te verheerlijken?
Is er geen duivel van hoogmoed in je, die je drijft? Ben jij de man,
zooals de „Nieuwe Dorpsbode" die afschildert ?"
Het zou louter afgunst zijn van zoo'n Melis. Haat of nijd mogelijk, omdat hij zijn preken niet bijwoonde.
Ondertusschen stonden de twee kampen al feller tegenover elkaar.
De overwinning was ook ongehoord: Waterkerk, dat stilzwijgend
als een liberale gemeente werd beschouwd, vaardigde bij de eerste
de beste verkiezing, waarbij men kleur bekende, een starren behoudsman naar den Gemeenteraad af. En sedert dien tijd was ieder een
eerlooze die een politieken tegenstander ook maar even groette.
Dat stelde Nard in staat om aan partijgenooten al zijn vriendelijkheid te besteden. Kromme Kees kon er werkelijk aangedaan van
zijn, zoo vertrouwelijk de zweep van Bleekers tegen hem kon
knikken en gromde wel: „'n Dondersche leuke vent !" Dat zeiden
meerderen hem na, en zoo werd Nard ook populair bij de partij
-genot.
Alleen tegenover aardige deerntjes vroeg Nard naar geen richting,
zoodat hij zich wel eens een berisping van Jan Van Zanen op den
hals haalde, dat hij zoo vriendelijk was tegen het dienstmeisje van
den meester der openbare school.
„Geen gemeenschap met den anti-christ," voegde Roondert
er aan toe.

De gisting, die in de gemoederen heerschte, de heftige kranten-
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artikels, die er het gevolg van waren, gaven aanleiding, dat de
fameuse grens-kwestie Bleekers—Buitenhek minder de aandacht trok.
De zaak schijnt geen verdere gevolg gehad te hebben, wellicht tot
genoegen van beide partijen: Bleekers mogelijk beducht in die zaak
niet al te correct gehandeld te hebben, Buitenhek vreezend aan zijn
practijk nog zwaardere verliezen toegebracht te zien.

X.
De scherpe kanten raakten er wel wat af: Nard leerde „z'n
mallen bek" wat in toom te houden, want hij had den laatsten
tijd een diep besef van zijn hooge positie en van de verplichting,
die hem daardoor opgelegd was, om geen aanstoot te geven.
Alleen Guurtje en Pauw vonden zijn tong weinig minder slagvaardig
en bij zwager Jan ontzag hij zich ook niet. Het eigenaardigste was,
dat zwager Jan na elke ontmoeting dacht, in doodelijke vijandschap
met hem te moeten leven, en dat toch Nard bij een volgend
treffen deed, of er geen wolkje aan de lucht was.
Op een Zondag, toen hij in zijn fijnste blauwe buis uit de kerk
kwam, nog vervuld van de gewichtige besprekingen in de consistorie na afloop der preek, ontmoette hij zijn zwager juist in de
Dorpstraat.
„Als de Gibeonieten," spotte Nard verachtelijk naar diens bestoven schoenen ziende. ,,Dat doet dagreizen door de woestijn van
Vlaspolder, om de Waarheid te hooren, die hier vlak bij even
zuiver te vinden is."
En hij wees daarbij plechtstatig naar de torenspits van de Groote
Kerk. Jan keek eerst nog het handgebaar vragend na, en toen zich
herinnerend, dat ds. Boorsma's Waarheid bedoeld werd, zette hij
-zet driftig op een loopen, want hij wou op 's Heeren dag geen
ruzie maken. En hij was zich heel goed bewust, wat hij op zulk
een Waarheid tegen had.
„Hei, wacht wat, wor-je nou bang?" plaagde Nard, zijn best
doende zijn zwager bij te houden.
„Of denk je," wierp Bleekers hem achterna, de rest van zijn
, voorden bewarend tot hij Jan weer had bereikt.
„Denk je, dat de Waarheid daar niet is?"
Een nieuw gebaar naar de torenspits volgde en Jan snauwde:
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„De Waarheid? Die zit er net op, as 't verguldsel op de haan,
die daar stom in de wind draait."
Onderwijl ging Jan de poort in naast zijn huis, maar Nard
volgde en, gezichten trekkend tegen de kinderen als groet, wachtte
hij niet eens, dat zijn zwager de stoffige laarzen uit had, maar
viel hem onder deze bezigheid al lastig, met hem tot verantwoording te roepen.
„'t Erfdeel van onze vaderen is 't, zeg ik je," -- hierbij deed
Bleekers weer of hij naar de torenspits wees —, „die er goed en
bloed voor veil hebben gehad. En wou je zeggen, dat daar de
Waarheid niet in was ?"
't Sarkastisch uitrekken van zijn mondspleet hinderde Jan geweldig: als hij dat zag, werd hij woedend- en dan vond hij Nard
een „judas ".
„Dominee Boorsma smeert er met de verguldkwast de Waarheid
op. En als hij weggaat, kan een ander er weer de Leugen over
heen kladden...."
Jan had zijn laarzen uit, en op Nard toeloopend, tikt hij hem
kwaadaardig op de schouders: „Man zeg dat nou 'ris van onze
gemeente? As morgen an de dag dominee Brechten vertrekt, neemt
ie de Waarheid niet mee. Die blijft, die blijft, zie je, die is er
altijd in, die is de hoeksteen....."
Nard begreep, dat zijn zwager schimpte op de leer- vrijheid in
de Hervormde Kerk en maakte zich in werkelijkheid boos, nu hijg
er weinig tegen in te brengen had.
,jullie laten 't erfdeel van onze vaderen in den steek," snauwde
Nard.
„Een stinkend erfdeel," schold Jan en of zijn bedeesde vrouw al
de koffie inschonk en een groote janhagel in elk schoteltje lei, de
ruzie bedaarde niet. Als persoonlijke beleedigingen vatte Nard al de
grieven van zijn zwager tegen de Hervormde Kerk op.
, Hoereerders en tollenaars moet je toelaten aan 's Heeren tafel.
't Is een rotte, vuile rommel, al plakt dominee Boorsma er een
mooi papiertje overheen," snauwde Jan verder, waarop Nard dominee
Brechten en diens heele kerkeraad voor 't Pharizeesche Sanhedrin
uitmaakte.
Jan stond zoo heftig te betogen, wit als een doode, met den
vinger voortdurend krachtig op Nards schouder stekend, dat zijn
vrouw bang was, of het ook op een pak slaag zou uitloopen.
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„De kerkelijke tucht is bij ons 't zuurdeesem, dat alles doordringt en zuivert.. . ."
„Jou kerkelijke tucht is een huichel- vertooning. As je 'r gebruik
van wil maken, smijt dan al die stinkend groosche boeren uit de
kerk, die op 's Heeren dag hun beesten afbeulen om in een mooi
rijtuigie te pronken op de Kerkwerf... ."
„Wie 's Heeren volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan ...."
profiteerde Jan schreeuwend, zijn gezicht vlak naast Nards oor,
of hij bijten wou.
„'s Heeren volk! .... Hè, hè! .... Zukke stinkend groosche
boeren ...."
Jan porde zoo hard op Nards schouder, dat deze achteruit week:
„Versta je? Honderdmaal beter dan jij. Wat ben jij, om Gods
volk te durven richten ?"
En het bleeke gezicht snauwde hoe langer hoe dichter bij Nards
oor, of het toebijten wou. Maar ineens deden de handen het werk
en smeten Bleekers in éen smak het portaal in, dat hij haast over
al de Zondagsche klompen zijn nek brak.
„Ruziezoeker," schreeuwde Jan 'm na. „As je weer 'n poot in
m'n huis zet."
Nard verfrommelde wat aan zijn buis en stapte met zijn langzaam, stijven pas de poort uit.
Daar liep hij tegen Melis en Staak aan, die zoo uit hun schuur
kwamen, waar Melis juist zijn toehoorders had gesticht met een
preek van vader Comrie.
„Wat zie jij er griemel uit," lijzerde Melis. „Aan den stok gehad
met de Bileams- kinderen in den kerkeraad ?"
Melis scheen er blijkbaar vermaak in te hebben, dat in den
Kerkeraad nog altijd vrijzinnigen zaten, die tegen ds. Boorsma
en Nard de oppositie voerden. Hij kon het Bleekers ook niet vergeven, dat die niet meedeed aan zijn wijze van werken, om Waterkerk uit den geestelijken dommel te wekken. Staak stond er bij
en knipte met de oogen, daar het hem, door de stijve windingen
van zijn stropdas, onmogelijk was in werkelijkheid te knikken.
Zijn armen hingen in de lange mouwen schuin van zijn schouders
neer en gaven hem een pyramidalen vorm.
„Wat heeft Israël te maken met de onbesnedenen?" voegde hij
er aan toe en of Nard al beweerde, dat de Kerkeraad zoo eensgezind was, als het gedierte in het Paradijs voor den zondeval,
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maar dat hij het met z'n mallen zwager aan den stok had gehad,
Staak veranderde niets aan zijn driehoekige houding en eischte
dringend antwoord op zijn vraag, of het Israël vrij stond te
hoereeren met onbesnedenen. Melis zag tevreden uit de hoogte
op beiden neer en had zijn lange beenen even hardnekkig in een
ruststand gebracht, als het nieuwe paard van Nard dit gewoon was
te doen bij elke pleisterplaats.
„Het volk Gods moet zijn een zuurdeesem, dat alles doortrekt,"
verklaarde Staak zich nader.
Een paar kwajongens plooiden hun hesjes schuin uit, - om in
bevalligheid met Staak te kunnen wedijveren, terwijl een ander
schold van „meel-dominee" en zich gereed maakte, om met paarde vijgen het eensgezinde drietal te gaan beoorlogen.
Dat had ten gevolge, dat Melis zijn beenen uit den ruststand
wrong en de anderen mee tot doorwandelen noopte.
Nard kon zich nog juist even stichten aan het lijk-bleeke gelaat
van zwager Jan, dat achter de horretjes gluurde, barstend van
nijd, omdat, naar zijn vermoeden, Nard bezig was hem bij de
„schuur "- mannen in het zwart te zetten. Hij hief zelfs de vuist op
en schudde die driftig als afscheidsgroet, wat Bleekers nog even
beantwoordde met hem elegant zijn achterste toe te draaien en er
als blijk van zijn hoogachting de beweging van den orgelman bij
te maken, Tevens verklaarde hij aan Staak, hoe hij, te midden
van de „onbesnedenen" zich plaatsend, meer kans had als een
waar zuurdeesem te werken, dan wanneer hij zich, zooals zij deden,
van hen afzonderde. Als oud - bakker kon hij verzekeren, dat de
gist nooit op zij van het brood, in een papiertje gepakt, bleef
liggen, maar met het deeg te gelijker tijd ineen gekneed werd.
Maar Staak was niet van zijn stuk te brengen: het zuurdeesem
moest groeien, beweerde hij en de onbesnedenen overweldigen,
tegen welke verheven beeldspraak Nard niet veel wist in te
brengen.
„En het ware zuurdeesem hèt ook aan z'n zelf genoeg," beweerde
Staak verder. „ Want alle ware wijsheid komt uit God."
Melis knikte bevestigend en Nard deed er het zwijgen toe, want
hij vermoedde niet, hoe die blijkbaar onschuldige woorden een
strijdleuze waren.
„Wijsheid: die niet uit God komt, is van de Booze," vervolgde
Staak zich opwindend, dat hij de vingers tusschen zijn das moest
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steken om lucht te scheppen. „Beëlzebul, de overste der duivelen
hèt zulke wijzen in eigen persoon geleerd."
Nog steeds bleef Bleekers zwijgen, meer inzichzelf grinnikend
om zwager Jans woede dan aandacht aan de woorden van zijn
vroegeren geest-verwant schenkend. Maar nu werd het Staak te
kras, en als een andere Nathan met z'n „gij zijt die man !" recht op
zijn doel afgaande, kraaide hij het uit, de hand verbolgen opheffend, dat het gladde laken van zijn jas nijdig frommelde: „En
nou jij: wie het dominee Boorsma geleerd? Spreekt-ie uit God, in
de volheid zijns harten? Of het de duivel van hoogmoed of van
geldzucht hem volgegoten met booze wijsheid, in Leiën of in Utrecht
of waar dan?"
Een wijle zweeg hij weer, rood en paars in het gezicht, terwijl
Melis zich inwendig vermaakte, zich vergenoegend met op te merken:
„Ik zal u de tong ontbinden, spreekt de Heere. De discipelen
hadden niet gestudeerd, maar waren gedreven door den Heiligen
Geest."
Nu voelde Nard al de hatelijkheden en driftig snauwde hij terug:
„Dominee Boorsma is een kind Gods, en ik ken menschen, die
roemen op hun nederigheid, maar stinken van hoogmoed."
Het werd een door elkaar schimpen op dominee Boorsma, op
de „schuur"-klanten, op de Groote Kerk, een zeggen van hatelijkheden over dingen, die de tegenpartij lief waren, — alles heel
stichtelijk voor bovengenoemde kwajongens, die als kannibalen om
hen heen dansten.
Nadat men elkander genoegzaam over elkaars hoogmoedige en
vuige bedoelingen had ingelicht, eindigde de twist niet, voordat
alle vrouwtjes over haar horretjes de heftige gebaren van het drietal
hadden begluurd en er getuige van waren, hoe een paardenvijg
juist Staak in het gezicht kletste en als een granaat uitspatte over
zijn das en zijn kraag.
Toen vluchtte Nard zijn huis in, en de beide „ schuur "-mannen
wandelden driftig door.
In een heftige beroering kwam Nard thuis.
Roondert had juist heel vreedzaam zijn vierde kopje koffie met
zijn vierde krakeling genuttigd, en zag door Nards verbolgen gezicht ruw de zalige gemeenschap met de zoekende ziel van Guurtje
verstoord.
Guurtjes gezicht plooide zich zoeter naarmate haar heer uit zijn
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humeur leek. Ze praatte gemoedelijk met hem mee, als een moeder,
die een dwingerig kindje sust. Zeker, broer Jan was een dolle dolkop. Maar, dat zou niet zoo lang duren. Die is weer goed, eer ie
z'n rug omdraait.
Goed, goed ?" snauwde Nard. ,,Al is ie dan honderdmaal m'n
zwager, 't is wel verzeid, dat 'k ooit meer 'n voet in z'n huis
zet. Je moet de menschen maar uit de drek helpen. Is nu dat je
dank er voor!"
Bleekers had werkelijk zwager Jan een paar maal de landhuur
voorgeschoten, die hij niet op tijd bij elkaar had, en vergat klaarblijkelijk, wat deze indertijd wel voor hem gedaan had.
En toen verviel Nard in een schimpen op Melis en Staak, op
hun voorgewende eenvoudigheid, die niets dan geslepen hoogmoed was. Zijn vrouw praatte op een onzijdige manier kalmeerende
woordjes; maar Roondert, die volbloed Melisiaan was, draaide
onrustig op zijn stoel heen en weer, deed snerkende halen aan zijn
pijp en viel op een beslissenden toon uit: Wie wind zaait, zal
storm oogsten. Maar Melis is een uitverkoren vat. Vergrijp je niet
aan 't volk Gods."
Nard had een hard woord op de lippen, doch hij bedacht zich
bijtijds : zijn ontzag voor Roondert was nog even onbegrensd.
Toen die echter vertrokken was, kwam alles op Guurtje neer.
Roondert kon nou eenmaal geen kwaad van den heelen „schuur"rommel hooren. Maar hoe kon zij met 'm meepraten! Of zij niet
wist, dat Melis uit vuilen hoogmoed zich als prediker opwierp !
En dat Staak een stomme dwarsdrijver was, die bulkte als de
stier van Gerrit Wulp. Ze moest zich schamen! Wat lette 'm, dat
hij 'r de deur uitsmeet, om met dien heelen „schuur "-rommel
mee te kunnen hoetelen.
En al haar verdedigend tegenpraten en uit vrees afgeven op
Melis en zijn aanhangers, baatte niet veel. Nard bleef zich opwinden, tot ze vreesde voor een herhaling van zijn zenuw-toevallen.
Ze ging maar naar het achterhuis, waar de saucijsjes te vuur stonden en ze deed, of ze er belang bij had, al de kookbubbels in den
pot te tellen.
„Wel, wel, Guurt, wat ruikt 't bij jou altijd lekker," blerkte
Lubbertje binnenklossend, den grooten mond wijd -lachsch open.
Het water liep er zoo waar uit. Kees slofte achter haar aan, het
paars-geaderde gezichtje in het zwarte lijstje van den ringbaard
„
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van physiek welbehagen. Ze stonden beiden lang naast Guurtje,
de walmen in te ademen, die uit den pot opstegen en Kees moest
zoo vlug zijn pruim knauwen, of hij ruimte wou maken voor den
heelen inhoud van den pot.
Daar kwam Nard aansloffen, de wenkbrauwen opgefrommeld en
diepe rimpels in zijn voorhoofd. De handen in de zakken, daarvoor
het dikke bakkersbuis wat omkrullend, slofte hij de keuken in.
„Benne daar de hongerlijers," schimpte hij en Kees en Lubbertje
rekten sullig de lippen uit in een dankbaar gegrinnik. Wat duventer, jullie staan daar, of je den pot nou al leegsnoept."
Dat gaf den beiden gasten nieuwe aanleiding om kwispelstaartend
te grinniken.
Toen begon Nard over het „smoesie ", dat Melis ze op de mouw
had gespeld in de „schuur ". Lubbertje zette 'n gezicht, of haar
zenuwen zoo meteen haar verdediging op zich zouden nemen en
antwoordde: , Smoesie? Innige, diepe woorden, de zuivere
Waarheid van Gos woord".
„Zoo zuiver, zoo zuiver as.. . . asse die sesijssies," vergeleek Kees.
Maar Nard bleef doorschimpen op de „huichelaars, die stonken
van hoogmoed."
En Lubbertje kreet: „'k IJs er van, zie dan as 'k er niet van
ijs! Gos uitverkoren volk zoo te beschimpen...." En ze wist
niet beter te doen, dan het heftig op de zenuwen te krijgen, de
vuisten krampachtig gebald, het schuim op de lippen. Dat was een
klein kunstje voor haar.
Kees vleide: „Lubbertjie, Lubbie! Hou je nou bedaard, Lubbie,"
en wiesch haar polsen en voorhoofd met eau de cologne uit Nards
winkel.
„Malle kunsten," gromde Nard, misschien uit innerlijke ervaring,
maar Guurtje kermde en klaagde, of Lubbertje zoo op sterven lag.
En toen de heele scène was afgespeeld en Lubbertje weer de
saucijsjes-geuren opsnoof, had ze veel moeite om standvastig te
blijven. Maar ze verklaarde, dat ze op staanden voet wegging,
want dat z' er nog van ijsde, zooals 's Heeren volk hier werd bespot. Ze at honderdmaal liever 'er eigen kriel -aardappeltjes uit-den
dan 't koningsmaal in 't huis van één, die naar Gods uit--water,
verkorenen de hand ophief. Kees herhaalde: ,,honderdmaal liever ! "
En na dien dag zag ook dit echtpaar Nard niet meer aan.
Bleekers trachtte zijn lippen sarkastisch uit te rekken, als hij
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aan dit alles dacht; maar de woorden van Roondert bleven hem
bij: „Wie wind zaait, zal storm oogsten."
XI.
De vrome oefeningen, die voorheen zoo knusjes waren in Guurtjes
blinkende kamer, hoorden al zoo lang tot het verleden. Guurtje
kon er wel om zuchten, als ze aan die Zondag-avonden dacht,
waarop niemand hard werd gevallen dan mogelijk het dommelend,
onpersoonlijke Waterkerk, en in het allerergste geval dominee
Van Staverden.
En nu? Melis en Staak zagen het huis niet meer aan. Roondert
kwam nog wel, maar had zich voortdurend tegen Nards nijdige
aanmerkingen over de „schuur"-zaken te verweren. En als Dullewey
of Jan Van Zanen er waren, dan was het om ruzies te beramen
tegen de liberalen of om gekonkel in den kerke- of gemeenteraad te
bestoven. Akelige tijden vond Guurtje het. Het zou wel goddeloos
wezen om zoo te denken; maar ze kon smachten naar de dommel.
tijden van vroeger, toen er geen partijen waren in Waterkerk,
geen kranten en dus geen ophitserij of gescheld. Ze had wel zoo
eens gesproken tegen Roondert, — tegen Nard zou ze het om den
dood niet durven! — mnar ook daar vond ze geen troost: „Het
is goed, dat er ergenissen zijn, maar wee dengenen, door wie ze
zijn," — had hij haar geantwoord. En daardoor was haar bezorgdheid nog grooter geworden.
„ Wee dengenen, door wie ze zijn."
Was dat in Waterkerk niet door Nard? En kwam hier de waarheid van 's Heeren woord niet onmiddellijk aan het licht? Ze kon
er Nard wel eens op aanzien, dat hij onder een zoo ontzettende vervloeking lag. Werkte hij er zijn eigen ondergang niet mee uit?
Had hij zijn zwakke zenuwen er niet totaal mee vernield? Niemand
dan zij kon getuigen, hoeveel nachten hij geen oog dichtdeed en
na eindeloos wenden en draaien in zijn bed opstond, nog vermoeider dan den vorigen avond en met nog stekelvarkensachtiger humeur.
Om niet te spreken van zijn toevallen en woede -buien, waarin zelfs
Sientje bang voor hem was en Pauw amper „stik voor mijn part"

dorst te zeggen.
Broer Jan was nu voor goed kwaad, Lubbertje zag haar huis
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niet meer aan, net of er nooit meer een pot vol saucijsjes te vuur
hing ...
En dan die verwenschte krant. Die kon hij heele avonden lang
zitten bestudeeren, zoodat hij zijn eieren midden in den nacht moest
schouwen. En de vechterige en aanhitserige artikels, — vele in
„de Dorpsbode" persoonlijk tegen hèm! — konden hem soms tot
razernij brengen.
Wie naar de Groote Kerk ging, werd voor een afgodendienaar
aangezien door de volgelingen van Melis en zag zelf weer de Afgescheidenen aan voor verraders of wegloopers en de Menisten voor
halve heidenen, de Roomschen en Jansenisten voor reddeloos verlorenen. Men verdoemde elkander en werd op zijn beurt verdoemd,
en de voorgangers kozen hun teksten onder de vloekspreuken.
Het kon Guurtje griezelen, als ze dat alles overdacht, en het
zou wel weer aan haar domheid liggen, maar ze had een vaag
besef, dat al dat gekijf niet het ware was.
En nu ook in den Gemeenteraad. Zoo gauw Nard er lid van was,
waren ook daar de ergernissen losgebarsten. En wee dengenen,
door wie ze kwamen! 't Was een heel benauwde tijd!
Als het winkel-belletje ging, had ze zoo dikwijls een punt van
haar boezelaar noodig om de oogen droog te vegen, en dan konden de klanten nog vaak vragen, of ze uien had schoongemaakt,
dat haar oogen zoo rood zagen. De menschen moesten haast wel
denken, dat ze voor heel Waterkerk de uien schoonmaakte. En
dat zou ze met liefde doen, als ze Nard van dat wee wist te redden!
Maar wat kon ze tegen Nard?
Het beste was, 'm z'n tuil te laten uittuilen.

Toch was ' Guurtje niet ongevoelig voor den glans, waarmee
Nards hooge positie hem omgaf.
Juist toen ze een stuiver balletjes voor buurvrouw Noordwal stond
af te tellen, ratelden een paar rijtuigen over de hobbelige keien en
merkte buurvrouw aan: „Daar hè-je ze, Nardus-buur naast jan
van Zanen."
Guurtje zag hem voorbij rijden en deed haar best nog, om langs
de uitgestalde leverworsten heen hem een knikje met haar zachte
gezichtje toe te zenden. Maar de man had geen erg of wilde geen
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erg hebben in haar. Toch had ze heel goed onderscheiden, hoe
in het glazen wagentje van den notaris naast dezen en den burgemeester de liberale leden van de School- Commissie zaten en in
het brikje van den hotelhouder Koper bij Nard en jan van Zanen
de beide andere anti- revolutionaire leden.
„Uilen bij uilen en bonte kraaien bij bonte kraaien," gichelde
vrouw Noordwal lijmerig. ,.'t Is me tegenwoordig een kemoos met
al dat liberaal of anti-gezánik."
„Mensch, praat er niet van," beaamde Guurtje, wie die woorden
uit het hart gegrepen waren. En zuchtend wierp ze de balletjes
weer in den trommel, want ze was* haar tel heelemaal vergeten.
En toen ze weer overgeteld had, zuchtte ze: „Je wordt naar van
al dat kibbelen in de kranten en in den Raad en overal. Naar
wor-je er van."
„'t Benne compleet kleine kindere, zeit m'n man wel eris. As
je dat leest, wat ze in de Raad zoo al niet bij de kop hebbe. Ruzie
moete ze make, al zou 't om een cent drop wezen," ging vrouw
Noordwal voort en ze zette haar politieke opvattingen nader uiteen,
verklarend, dat het al of niet verkoopen van een stuk gemeente
Onzen Lieven Heer toch wel onverschillig zou zijn, evenals-rietzud
het sluiten der herbergen om tien uur of om half elf en het slootschouwen eens of tweemaal per jaar. Maar Guurtje wist niet, of die
taal niet uit den Booze kwam, want ze had Nard nog uit de „Nieuwe
Dorpsbode" naar aanleiding van die kwestie hooren voorlezen, dat
„het gemeentebestuur zoo geneigd scheen den Heere buiten alles
te houden. En 't zij we aten, 't zij we dronken, we hoorden het
alles ter eere van God te doen." En behendig den middelweg kiezend
tusschen instemmen of afkeuren en daarmee wellicht haar klandizie
te verliezen, begon ze over Beppie, die nou al een heel nufje werd,
maar toch nog even dol op Nardusbuur was. Laatst had ze op 't
paard gezeten tot het hek van het weiland toe. En als ze op de
kar meemocht, dan was dat altijd een groot feest. En de kindertjes
van Maaike? 0, best, heel best ging het. En Maaike zelf leek ook
gezond. Maar altijd nog onder behandeling en nu en dan een
nieuwe vermaning van haar akelige ziekte.
Onderhand waren beide rijtuigen met de achtbare leden der
Schoolcommissie in de buitenwijk Kloosterpolder aangekomen, en
in twee groepen trokken de hooge heeren op, de speelplaats over,
om in een uurtje te doorgronden, of de meesters hun best deden.
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De burgemeester met zijn gevolg stapte stoutmoedig de voordeur
in, waarna Jan van Zanen en de zijnen zich vergenoegden, door
de achterdeur binnen te gaan.
De meester hield juist den stok op, om de maat voor een versje
aan te geven en te gelijkertijd galmde het uit wel tachtig kinderkeeltjes: „Wie zag ik daar den hoenderhof zoetjes binnenstappen ?"
Jan van Zanen vooraan, stapte de deputatie werkelijk zoetjes
binnen, den meester met een genadig knikje begroetend. Maar
Nard lette meer op de naïeve kleinen, die zich stijf in de bank
rekten om mooi te zitten en hun allergrootsten mond opzetten om
te laten hooren wat ze konden, trotsch voor zich heen ziend met
schuins -glurende oogen, of er wel op gelet werd, hoe ze hun best
deden. Nard trok er éen bij het neusje, streek een ander goedkeurend over de wang of maakte een derde met wonderlijke grimassen aan het lachen. Hoe de meester ook vuurstralen uit zijn
oogen liet schieten, het gezang verstomde en een rumoerig gepraat
en gegichel gonsde door de klasse. De meester, een jongen van
achttien jaar, bloosde er van tot het randje van zijn ooren en
trachtte met een nieuwen suggestieven blik het oproer te bezweren,
toen hij ontdekte, wat er de aanleiding toe gegeven had. Hij haastte
zich, om zijn gelaat te ontplooien in een glimlach, wat den kleinen
vrijheid gaf in een uitbundig vreugdebetoon uit te barsten. De
bovenmeester, die de reputatie van zijn school bedreigd zag, tikte
op de glazen deur en plantte zijn eene oog bezwerend voor de
deur, het andere aan eigen klas en de hooge bezoekers wijdend.
Dat oog had wonderkracht: ineens verstomde de uitbundigheid van
de tachtig kleinen, wat niet naliet op de commissie een diepen
indruk te maken. Beide partijen grepen tenminste eenparig naar
hun notitieboekje.
De blonde jongen trachtte zich te herstellen en liet aanheffen:
» Vos, van onze ganzen heb j'er weer een weggediefd ", waarop
Nard de vrijheid nam, op te merken, dat de heeren nu al genoeg
voor indringers waren uitgemaakt en wel eens wat anders wilden
zien. Hij zou zelf 'ris wat vragen: Nard had bij zijn medeleden de
renommee van flink met de kinderen te kunnen omspringen. En
aangezien de vaderlandsche geschiedenis de kinderen een inzicht kon
geven van de wonderlijke wegen, waarlangs de Heere ons volk
geleid had, evenals indertijd het Israëlitische volk, begon hij aan
een bollen jongen met rood haar te vragen, wat hij wist van Prins
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Maurits. De jongen werd zoo rood als een hanekam en zijn buurman eveneens bij voorbaat. Maar de meester haastte zich op te
merken, dat geschiedenis pas in de 5e klasse bij den bovenmeester
werd onderwezen, wat Nard met een boos gezicht deed opmerken,
dat hij dit heel erg betreurde. De drie andere leden knikten eenparig en luisterden niet naar den onderwijzer, die de paedagogische
gronden voor een dergelijke regeling trachtte te ontwikkelen. Maar
het fletse grijze oog van den bovenmeester schitterde weer door de
ruiten als een waarschuwend licht in mist. En het beginnend
rumoer verstomde en de blonde jongen sloeg zenuwachtig met een
liniaal op de bank.
Toen besloot Nard iets te gaan vragen over de platen, die aan
den wand hingen. Hij wees met zijn dikken vinger naar een voorstelling van het vellen van boomen en zijn eerste vraag was: „hoe
die boomen daar gekomen waren ?" En daar de kinderen allen
flinke antwoorden gaven, maar geen een er op kwam, om te
zeggen, dat de goede God die had laten groeien, noteerde hij dit
merkwaardig verschijnsel in zijn perkamenten zakboekje, — naast
zijn debet en credit van zijn eierenhandel.
Jan Van Zanen martelde de kinderen nog met veel te moeilijke
sommen, terwijl de anderen de cahiers inspecteerden.
Maar toen de burgemeester en zijn gevolg binnenkwamen, bleef
hij midden in zijn vraagstuk steken en haastte zich met de zijnen
de aftocht te blazen naar de klassen van het schoolhoofd.
Hier begon Nard weer met zijn onderzoek naar de historische
ontwikkeling der leerlingen en was genoodzaakt antwoorden te
noteeren als: dat Maurits de vader van Julius Caesar was, en dat
Filips II de Nederlanden verliet, omdat de menschen hier allemaal
van boter waren. Hij was daarover zoo buitenzichzelven, dat de
bovenmeester harde aanmerkingen moest hooren, waarop deze zich
verdedigde met te zeggen, dat de andere heeren zoo tevreden
waren na hun onderzoek over de natuurkennis. Nard verklaarde
nog, dat de kinderen niet tot vrijdenkers behoefde opgeleid te
worden en noteerde alles ijverig, zelfs dwars door zijn eieren -aanteekeningen heen.
De heele buurt merkte op, hoe heftig de Commissie debatteerde,
terwijl ze, al weer zorgvuldig in twee groepen, het schoolplein
over wandelde, om deftig in hun rijtuigen te stappen.
Dit werd later een stormachtige zitting van de schoolcommissie,
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waarvan elke krant een eigen lezing gaf, die beide hierin overeen
kwamen, dat de partijen er duchtig hun beginselen in het vuur
hadden gebracht.
Terwijl de rapporteur, de notaris Buitenhek, in het schoolverslag
er alle aandacht op vestigen wou, hoe te Kloosterpolder ijverig
werd gewerkt aan het „ verhelderen van het verstand, om zoodoende
bijgeloof en vooroordeel in hun wortel te bestrijden, wat vooral
bij het onderzoek naar de kennis der natuur was gebleken," —
wenschte Nard deze phrase opgenomen te zien: „het geschiedenisonderwijs blijkt verwaarloosd te worden, waardoor het noodzakelijkste den kinderen onthouden wordt: het besef hoe de Heere zich
steeds een God der Nederlanden heeft betoond in bange tijden."
Na vreeselijk scherpe redevoeringen wederzijds werden in het
verslag beide zinnen geplaatst met vermelding van de namen der
personen, wiens oordeel ze wedergaven.
Over éen punt heerschte geen verdeeldheid, n.l., dat het oog
van den bovenmeester wonderen wrocht.
Sedert dien tijd werden geschiedenis en natuurkennis de hoofdvakken op de Waterkerksche scholen, onder den druk van boven af.
En de kleuters praatten al van latente warmte of van de acte van
navigatie, eer ze in staat waren die dikke woorden te lezen.
Notaris Buitenhek verklaarde in een later verslag „met trots te
kunnen vermelden, dat de goede wenken van de Commissie op de
scholen trouw ter harte bleken genomen ", — een eer, waarop
Nard zich eveneens en terecht verhoovaardigde.
(

Wordt vervolgd.)

IMPERIA
Een Mysterie-Spel van de Vijf Zonden
DOOR

LOUIS COUPERUS.

TUSSCHENSPEL.
DE WALLEN VAN HET PARADIJS.

MICHAEL.Engelen, — Engelen!
Waakt gij?

ENGELEN.

MICHAEL.

ENGELEN.

Zie, beneden omstrengelen
Naakt rei
En ronde,
En blaakt blij
Sabbath rondom Dis' zonde!!
Engelen, — Engelen!
Waakt gij?
Zie, o zie, beneden zich mengelen,
Ontwaakt bij
De feite,
Die smookend scharlaakt, zij
Aan zij, de Wintermaagden, die smelten!

MICHAEL.

Heldere troepen —
Waakt gij?

ENGELEN.

Hoor, o hoor ons Michael roepen,
En laakt hij,
Dat zwakker
Der Englen ijver ter wraak zij
Gezind, nu zij staren in 't Sabbathgeflakkerl
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MICHAEL.

Stralende wachten —
Waakt gij?

ENGELEN.

Wij waken, wij waken des daags en ter nachte l
Naak' vrij
De Woede
Van Satan ons: raakt hij
De wallen ooit, die wij behoeden?!

MICHAEL.
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Heldere troepen — stralende wachten,
Engelen, engelen — waakt gij ??

DERDE TAFEREEL.

DE TUINEN VAN IMPERIA.
I.
Tusschen drie stroomen kalm, voortvlietend vuur of kabbelende
lava heuvelen de tuinen zacht weg rondom het kathedraalachtige
Paleis van Satan: de versteende vlamtorens wemelen een zonderlinge gothiek door het gelooverte.
Zwoel is de atmosfeer van uitstraling en heftig doorgeurd van
walm uit de neerhangende kelken der datura's, die zijn de bloemen
der heksen: uit de kelken lachen en grijnzen gezichtjes van elfen
en kabouters tusschen de bladeren, die zwaar hangen als brons
en kopergloeien in gloed.
Want wèl is het dag, maar over Dis, steeds, hangt die rosse
nevel van trechterafgrond; in de verre verschieten der stad walmen
reusachtige vuren van stadige offers op. Toch is het zonnedag:
heel boven, in de hemellucht, glinsteren — krans van gletschers —
de sneeuwtoppen der alpen uit den gloednevel te voor: zij glinsteren héel hoog, rondom Dis en zijn haar wijde, blanke kroon,
in de lucht.
Van het Duivelshuis treden terrassen en trappen vele, en strepen
een wijd amfitheater lang. De vrouwenschimmen gaan op en neêr,
in stadigen ijver: zij dragen cassetten, amforen her en der: zij
ontsteken geurvat en offervlam en begieten de bloemen met
36
IV
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gieters, die sproeien een water, dat tintelspel geeft van rossige
regenbogen.
Trots die bewegelijke vrouwschimmen wademt als een kalme
morgenrust, ontzenuwd, die volgde op diepen slaap, na heftig
schokkende ontroering.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Maar in het midden der tuinen verheft zich, zwoel schaduwend,
de Boom van Eden.
Hij verheft zijn gigantische somberheid, verwoekerd in bronszwaar loover, dat zwaar neêrdruipt van forsche twijgen af en
takken, gespierd als titane-armen, en de oer-oude schors is rimpelgebarsten rondom den stam, die opzuilt, opzuilt tot hooger dan
de versteende vlamtinnen van het Paleis; zijn gebladerte breidt
een breede schaduw, en slaat een toovercirkel ne@r; tusschen het
bronszware loover, heel groot, gloeien rood vlamgoud de appelen.
De Slang is gekronkeld om een tak, die uitstrekt als een gespierde arm: haar lichaam is azurig geschubd en haar kop is —
klein, rond en rosgelokt — het hoofd van een vrouw. Zij glimlacht en ziet uit, rekkende haar blauwe kronkels.
II.
Boom. Zij komt nog niet....
Ik roep haar: zij komt dra....
DE SLANG.
Imperia! Komt gij niet! Imperia?
DE Boom. Zij komt nog niet....
Zeg mij, o Levensboom!
DE SLANG.
Was deez' nacht zoete Wake of droeve Droom,
Of diepe Sluimerslaap?
Somber versmacht
DE BOOM.
langen
rossen
Sabbathnacht.
'k
héel
den
Heb
Mijn blaadren wendde ik toe naar 't vlamfestijn,
Wortlen kluistren mijn
Dat 'k hoog zag zwelgen!
Verlangens eeuwiglijk.
Zij schieten diep!
DE SLANG.
DE BOOM. 'k Heb éens gedroomd, dat ik met wortels liep ...
DE SLANG. Láng schuifelde ik in stof mijn bochtig pad;
als 'n vogel!
naar Sabbath!
Nu zweef ik meé
DE

—

—

—
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DE BooM. Komt zij nog niet?....
DE SLANG.

Zij komt! Zij komt weldra!
Imperi a! Komt gij niet? Imperia!

DE BooM. Neen zij komt niet ...
,

DE SLANG.

.

0 Boom des Levens, ik
Bemin u, mijn gemaal!

'k Ben somber.

DE BooM.
DE SLANG.

'k Snik
Van lust, Boom, zoo 'k die gouden appels eet
En rond jou mijn omhelzing kronkel, heet!
0, Levensboom, mijn Boom, om je arm gespierd
Prang 'k eeuwig-jong mijn lenig lijf, dat zwiert,
En éeuwig bijt 'k mijn kus in jou goud ooft.

DE BooM. 'k Ben oud. Hoog uit Dis hef 'k mijn bladerhoofd....
Komt zij dan nooit?.
DE SLANG.

Zij komt! Zij komt weldra!
Imperia! Komt gij niet? Imperia?

IMPERIA (zij verschijnt op het amfitheater).
'k Heb driemaal de Slang hooren sissen ...

DE BOOM.

Zij
Verschijnt!

DE SLANG.
IMPERIA.

Imperia, kom!!
Ik kom! Pluk mij,
Slang, appel, blosrood van den Boom: ik ben
Smachtend naar zijn genot: te weten en
Te zijn....

DE BooM.

Imperia, wilt gij weten, wilt
Gij zijn?

.IMPERIA.

DE BooM.

ja, ja!
Mijn oude stam, die rilt
Van kofl, smacht naar uw warme omhelzing: gloei
Mij met uw kus, dat mijn sap me doorvloei,
En éet mijn ooft, opdat ik in u leef,
Opdat ik u mijn heilge kennis geef
En in uw aderen ik gloeiend giet
Goddelijk leven, dat onsterflijk schiet
Zijn sprank! Uw zoen zal mij verwarmen, want
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Levens- en kennisboom, overgeplant
In dezen zwoelen tuin, kwijn ik en smacht
Met al mijn looveren óp uit Dis' nacht
Naar gindsche onèindig blauwe zonnelucht:
Onstèrflijk, heb ik éeuwen lang verzucht ... .
DE SLANG. Imperia, somber is mijn vriend; ik niet!
Ik lach, ik ben héel schoon, Imperia: 'k bied
U in mijn lippen de' appel, dien ik brak
Met paarlen vlijmtand van zijn forschen tak;
In mijn lach en mijn kus steek ik dit ooft
U toe, zoo rosgoud, dat er bij verdooft
De felste gloed van Dis' purperen vlam....
IMPERIA.

Boom, 'k sla mijn blinkende armen om uw stam!
'k Schuur zacht tegen uw bast mijn zaalge borst;
Mijn wang ligt gloeiende op uw ruige korst!
0, Slang, o lieflijke Verlokking, die
'k Zoo liefheb, lachende Verleiding, bi é
Mij tusschen uw lippen van lust die vrucht,
Die mijn mond, te-gemoet u, in een zucht
Van heet verlangen afsmeekt ....: nu ontmoet
Mijn mond uw mond, nu proèf ik wonderzoet!
Mijn tanden sla ik vast in 't gloeiend vleesch I
Smaak, Smaak-in-mij, hongrige Zin, o wees
Eindlijk verzaad! Dorstige Smaak, o lesch
U met dit sap, dat mij, uw dienares,
0, Smaak-in-mij! druipt van mijn lippen af!
Slang, o Verleiding, o Verlokking, gaf
Ikzèlve u ooit genot als gij mij geeft!
Boom, leef ik 't leven nu, dat in u leeft?
Boom, weet 'k de kennis nu van 't godlijk zijn?
Ik weet nièt, maar Smaak zwelgt, bijna in pijn,
Zwelgt aan mijn hijgende verhemelte,
Vloeit door mijn ziel, die hel en hemel te
Saam proeven in éen bete van genot:
Zonde van zin, ben 'k geen godin, maar God I!
Leef ik? Weet ik? 0 Slang, o dierbre Slang,
Lachende lokking, o verleiding, lang
Mij weer..., mij weer een appel, weer de lust,
Weer, altijd weer.....: 'k wil gloeien, ongebluscht !
God ik, wil 'k eerdienen mijn eigen Smaak:
Smaak, ik aanbid je! Smaak, wees God, en blaak
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Van èindlijk purpervlamverzadiging !
0 weér, Verleiding, weer een appel! Ring
Van schaduw, breid -bm koele zaligheid
En tooverkreis, eenzaam, eenzaam en wijd....
Mijn armen om je stam, Boom, breeder dan
Mijn breede omhelzing en mijn lippen aan
Je lippen, Slang, Verleiding; en de vrucht
Tusschen ons lippen als een zoet genucht,
Dat gloeit en tegelijk verzaadt, dat stilt
Honger en dorst en 't merg zacht..., zacht doorrilt;
Zoo blijf ik.... wil ik blijven..., blijf 'k in zwijm....
DE SLANG.

Den laatsten appel bijt mijn tand af vlijm....
III.

Imperia, de armen rond den Boom geprangd, is van rillend
genot in zwijm gevallen, en zinkt neêr, terwijl hare tanden geklemd blijven in den laatsten appel, dien de Slang bood met haar
mond....
En terwijl zij neêrzinkt, blijven zij beiden, Slang en zij, den
appel omklemmen met tanden, en rekt, nu zij ligt op den grond,
zich lager en lager de Slang: alleen dier staartepunt haakt over
den tak; verder hangt haar lenig lijf, blauwer en langer geschubd,
naar beneden
zwarte oogen van haar rond vrouwekopje staren vast op
Imperia's stervende oogen ...
Een zwoele stilte is in den tuin.

IV.
DE

Boom. Ik groei, ik groei steeds hooger op, ik groei!
Zoo eeuwig oud, voel 'k mij in lentebloei
Verjeugdigen van roze bloesemdrang!
't Is of ik wijder-uit mijn takken lang
En hooger steek mijn kruin, hoóger dan Dis!
Ik voel mij warm van ziedend sap en 't is
Of al mijn twijgen tintlen! Nu bot uit,
Mijn nieuwe gloed, in knopgewemel; luid
Zofl ik wel zingen willen met de veel
mijn blaadren, maar-vuldigestman geel
Plots worden zij en dwarrelen .... Seizoen
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Van winter zal niet voor Mij zijn ! Eer 'k groen
Weer schaduw van bronszwaar geloovert, gloei
Ik roze-weemlend uit in bloesembloei!
0, jeugd, herleving, eeuwig-roze jeugd!
Hooger dan Dis breid ik mijn wijde vreugd!
Mijn appels zijn gegeten: rondom stuift
De val der blaadren, die Imperia huift
En liefdevol haar slaap dekt aan mijn voet!
Dat was mijn najaar: nu sta ik in gloed
Van lente: roze, roze weem'l ik uit!
Ontwaak, Imperia, mijn eeuwge bruid!
IK ben uw Leven en uw Kennis ben
ik! Zoele zefyrvlagen waaien ten
Verren horizon mijn dor blad en schors,
En in deez' lentemorgen rijs ik forsch
En jong! Ontwaak, Imperial Waak en leef
En weèt den nieuwen dag, dien ik u geef!

0
Een wind, die opsteekt vaagt de bladeren weg in een groot gestuif.
De Boom staat in roze bloesemgloed verjeugdigd. De Slang,
aan Imperia's mond, heeft haar oude huid verloren en ligt, vernieuwd, schitterend azuur, te sluimeren op haar borst.

De dag straalt zonnig uit over Dis; de zon, boven aan den
rand der heller kartelende alpen, giet zijn wemelenden lichtgloed
in den trechterafgrond neer; de boomen en bloemen geuren en
wademen; zichtbare aromen kronkelen uit de blanke en okergele
datura's, als spiraaltjes van wierook, en walmen: een lenteruischen
gaat door de lucht. Op het terras, dat een amfitheater lang heentrekt om het Paleis, verschijnen de Antieke Vrouwen.
VI.
ASPAZIA (in den schoot rozen, die zij ontbladert; hare stem poogt te
juichen, maar breekt telkens in een onderdrukten snik).
Ik kwam! De goden waren om
Mij henen!
Langs welving van turkoois beklom
Helios hel uw etherdom,
Athene!
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Ik offerde aan Afrodite
Lijf, leven!
Ontstegene aan het schuim der zee,
'k Wenschte tot zelfs mijn ziele meé
Te geven!
Ik plukte.... en tel de rozen nooit
Die 'k blader....
Mijn allermooiste heb 'k gestrooid
Aan Perikles' voet al gegooid
Te gader!
'k Omhelsde! Weerld omhelsde ik in
Mijn armen!
'k Wilde in wellust en weeldezin
Zoo goden groot als menschheid min
Me erbarmen!
Bezingt mij!!! Langs een Zuilenris
Voer 'k stichters
Van tempels op: gelijkende is
Aan de godin mijn beeltenis,
0, dichters....!
Zij barst aan het einde van haar lied in snikken uit ... .
Tusschen de datura's en cypressen, hier en daar, en als onmerkbaar, zijn zuilenschachten opgeslankeld in de lucht, die zich klaarder
azuurt; eene zee trekt zich blauw als met breede lakens toe naar
een parelen streep van horizon, en aan een rotsig strand zwermen
Lesbische Vrouwen-met-lieren als bleeke witte schimmen, die
zweven in ijle, opwaaiende sluiers: trekkebekkende duiven klapwieken zacht en maken wolkjes in de lucht.
In haar midden verschijnt
SAFFO.

— Lesbos! Lesbos! Ik zocht in ijdel dolen langs uw strand....
De zee was kalm, een meer gelijk en de lucht was goud, en ik
beklom een rots, die hooger was dan de anderen. Toen ik hoog
op die rots stond, scheen het mij, dat ik maar de hand behoefde
uit te strekken om tot de goden te reiken. Maar tot de goden
wilde mijn hand niet reiken, omdat Faon aan haar liefkoozing

55 2IMPERIA.
ontglipt was.... Helaas, helaas.... de lucht was zoo mooi....
maar het leven was te droef geworden en hing als een snaargebarsten lier om mij heen, ik verward in de gesprongen snaren
als een zwaluw in een net.... Sedert zong ik niet meer ...
Helaas, helaas.... Toen heb ik mij, heel moê, laten glippen
van de rots in de kalme golven en de kalme golven hebben mij
zachtjes weggevoerd op een wiegeliedje, dat twee okeaniden zongen.... Helaas, helaas, ik verleefde mijn leven en mijn ziel ontwaakte aan dit strand van Dis.... Sedert zong ik niet meer....
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

De vrouwen met de lieren in de armen tokkelen steeds een
eentonige begeleiding, terwijl Aspazia zingt en Saffo spreekt, heel
zacht murmelend voor zich uit, beide als in halven waanzin zich
uitende, en de leergamma's, eentonig, wekken Imperia, die oprijst,
terwijl de appelbloesems van den Boom rondom haar neêr rozig
sneeuwen: de Slang, van haar afgeglipt, kronkelt den verjeugdigden
Boomstam op.
Maar door de cypresboomen en hooge, okergele datura's,
bloeiende met neérdruipende reuzenkelken, die steeds zichtbaar
geur walmen in krinkelspiralen, — verijlt zich verschiet, dieper
en wijder en breeder: een antieke stad, marmerblank tusschen
cypressen, brokkelt vierkant op met akropolen, die kartelen tegen
een gouden zonnelucht: een gouden zee strekt zich heel ver, en
een schip klieft, als een vluchtend zeemonster met tal van vinnen,
die klaarblijkelijk riemen zijn, en zich op en neér bewegen, de
liquide glinstering, die schuimende gloeit. Op de hoogste akropool
zijn haastige slaven bezig een brandstapel te bouwen als een houten
toren hoog, en
DIDO
verschijnende, in slependen zwarten sluier, beklimt de houtblokstapeling, rijzende als een wankele trap _uit de stad naar de lucht
toe. De toren wankelt, maar haar voet telkens bij lederen stap
drukt het evenwicht der wankele blokken steviger, en zij rijst in
den ether, die goudt. In het zwart der sluiers, die lang van haar
hoofd en hare schouders slepen, is zij van een zoo smartelijke
wanhoop, dat beneden, uit de stad, waar velen stil haar aanstaren,
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een klagend menigvuldig gesnik, als met diepen ondertoon siddert
onophoudelijk.
De slaven, aan den voet van den wankelen houtbloktoren, ontsteken met fakkels teertonnen, waaruit lange vlammen omhoog
lekken. De vorstin staat nu op het opperste blok en terwijl zij
hare armen hoog opheft, blijft de toren wankelen, maar zal nooit
storten ineen. En terwijl zij over de zee het schip zoekt, roept zij:
DIDO.

Hoog, hoog de stapel, hooger dan een toren!
Bouw hooger, hooger steeds den stapel hoog!
Dat ik haar hoog beklimme en ver mijn oog
Volge over gouden zee de laatste voren
Van 't schip, vóor 't zwijme aan gouden einderboog!
Hoog, hooger, dat ik rij ze in ethergloren !
Eneas zal mijn laatste kreten hóoren !
Hij zal mij wellicht zién, voor 't laatst, zoo hoog!
Zijn heldenwoord en zijn verhaal bekoren!
Ik weet niet of hij waarheid sprak of bog...;
Zijn zoon was Eros zelve, zonder boog:
Verstoken pijl kon hij in 't hart mij boren!
0, gloénde stonde, toen 'k zijn zoenen zoog!
Storm raasde buiten als nooit storm te voren;
Bliksem verblindde, donder dreunde in de ooren!
De rotskloof veilig hield ons heet en droog .... !
Hooger de stapel, hooger, dat 'k verloren
Van de aarde, hef mijn smart, die zoo zwaar woog,
Dat zij mij kreunend toe tot de aarde boog:
Goden gedoogden mij niet hem te b'hooren!
Hoog, hooger vlamme, laag uit pik, teer, loog, —
Likkende, langgetongde draak, — geboren.
Omslangel mij, verslind me op vuurgen toren!
Hooger de stapel, vlamme hooger.... hoog!

De vlammen tongelen over den toren heen en plots staat de
brandstapel in éen fellen vuurgloed. Het laatst is de smartelijke
vorstin te zien in een atmosfeer van bevend vermillioen; dan lost
haar zwart omsluierde wanhoopsgestalte geheel en al op in de
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scharlakende vuurhitte. Plots stort de brandende toren tot een
hoop vuur, en éen smartkreet, veelvoudig, schreeuwt uit de stad.
Een stilte volgt; alleen het vuur ruischt hevig en hoog. Het verschiet veronduidelijkt; de cypresboomen schuiven als een voorhang, zwart; de datura's, zichtbaar krinkelende spiralen van geur,
wiegelen op een wind, die opsteekt, hare okergele kelken als
vergulde wierookvaten. Dido ligt in zwijm aan de voeten van
Imperia ne@r.
VII.
IMPERIA.

0 schim, die altijd weér herhaalt den dood

En marteling van vroeger leven, groot
Moet wel uw smart geweest zijn, grooter moet
Uw hartstocht zijn geweest en liefdegloed,
Dat na die smart ge uw eigen vlam, die zengd'
Met fèlle brandstapelvlam hebt gemengd
Tot bei verginge' in rook....
Mijn schimmen, beurt
Dido, en voert haar heen: helle ochtend kleurt
Mijn tuin met lentebloesemlieflijkheid,
En 'k zofl niet anders willen dan blijheid
Rondom, maar in uw lied, Aspazia, brak
Tèlkens de juiching: 'k hoorde er klacht in, zwak
Hoorde ik dat in bezwijming: Saffo, gij
Murmeldet droeven klank — uw vrouwenrij
Tokkelde klank eentonig droef, als vloot
Een dauw van weening door dit morgenrood ...
Hartstochten om mij, schimmen, zegt, waarom
Vaart zóoveel nasmart in uw reien om?
Gij leeft niet meer! Gij zijt van de aarde afgestorven: rosse zinzucht zwiert haar staf
En heerscht hier! Waarom dan die heugenis
Aan droevige aarde in mijn purperen Dis?
Liefde? Hebt gij liefde gekend en leed
En is uw liefde en leed u onvergeetbaar, waar de Dood u zamelde om mij rond?
Bleek zijn uw aangezichten in uw blond'
En zwarte tressen ... Zieldruk en Waanzin
Staart uit uw oog mijn blonde tuinen in!
Waarom? Waarom? Klampt larve u of lemuur
Vol zwart geheim op 't hart na 't brandend uur
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Der Sabbath? Liefde? Leed? Herdenkt gij steeds
Der liefde heerlijkheid en die des leeds?
Is er geen blijheid om mij, zelfs niet als
De gouden lentemorgenzongloed als
Sprènkeling van herschepping op ons giet
En kan uw ziel zichzelv' vergeten niet?
Liefde? Leed? Gij, Semiramis, wat staart
Gij uit? Wat loopt gij handenwringend? Vaart
Angstige razernij plots door uw geest,
Of ge op zijn graf de schim van Ninus vreest,
Dien gij met de' eigen zoon om 't leven bracht
Na Ninias' en uw bloedschandenacht?
Zaalge, wie duiven voedsters waren, zult
Gij nooit vergeten uw duifzoete schuld?
Kleopatra, wat zoekt ge in rozen rood
Altijd dien adder weér, wiens beet u doodd',
En gij, Romeinsche en Byzantijnsche schaar
Van keizerinnen, hoor 'k u zuchten zwaar
Rondom mij, of ge uw Zonde- en Zinontucht
Betreiirt .... Maar b'reidde 't leven geen genucht
U voor, onzegbaar zalig genucht van
Te zijn met Mij, Zonde, kind van Satan!?
Vrouwen van Hartstocht! 't Rijkste ]even schonk
Ik u, maar rond mij gaarde 'k kostbre vonk
Bij zielevonk: alle uwe zielen, die
Zondige onsterflijkheid ik om mij bie'!
Waarom moet weemoed u mijn lente zijn?
Uw weemoed, Hartstochten, overwint mijn
Verrukte extaze, waarin ik verzwijmd'
Na de' appel, dien de Slang mij tanddoorvlijmd
Bood in haar purpren lach en paarlen beet!
Smaak! Ik aanbad mij zelve in u vlamheet!
Nu .... rilt huivering langs mijn leden heen,
En 'k ween.... en ik weet niet waarom ik ween ...
VIII.
De Vrouwen wenden zich allen, zacht weenende, om. De Lesbische
vrouwen, wringende de handen droef, laten de lieren los, die
rondom haar blijven zweven en verijlen in de gouden lentelucht
met een laatste trilling van snaren.

556

IMPERIA.
IX.

IMPERIA (voor zichzelve).
Ik ween.... en ik weet nièt, waarom ik ween ...
Hoe te mid van haar smart voel 'k mij alleen....
Boom! Laat mij tegen uw krachtigen stam
Leunen! Slang! Liefkoos' mij uw kronklend klam
Lichaam! Ik ben zoo droevig. . . . ! Niet om 't bleek
Sterfelijk leven, dat 'k nooit kende: 't week
Terug van mij, schaduwoneigenlijk,
Op de arme wereld, die ix alleen rijk
Maak met mijn Zonde en mijn Zindadigheid:
Ik ben droef om èigene onsterflijkheid!
In eèuwge jeugd zwelgt mijn eèuwige Zin,
Die, dronken, zièt, en tast, en luistert, in
Spiraalbloemgeur en gouden appelgloed :
Wereld en Dis deelen mijn overvloed!
'k Geniet en geef genot.... en toch ..... ik mis
Iets.... 'k weet niet wat....: 't is zeker niet van Dis....;
Iets, dat 'k ontvangen wilde, en gevend wou ... .
Zeker iets aardsch' .... en van sterflijke vrouw ...
Beminde Boom, Slang! Spreekt! 'k Wil léven, en
Wéten wil ik: Boom, Slang, zegt mij: o kèn
Ik wel mijzelve? Schuilt mysterie me in
Mijn Zondeziel en in mijn Zondezin?
Waar smachten beiden heen?
DE BooM.
Herinner u.
Wat moet ik mij herinn'ren, Boom?
IMPERIA.
Heug u.
DE BooM.
IMPERIA.
Wat moet ik mij dan heugen? Wèet ik, Boom,
Wat ik u vraag? Wist ik 't in vroegren droom?
Zag ik 't al glinstren? Klonk 't me in muziek?
At ik het met uw appels? Was 't op wiek
Van windewaai een wierook, die vervluchtt'?
Voèlde 't mijn hand, die zocht in de ijle lucht ??
DE BooM. Heug en herinner u.
IMPERIA.

'k Herinner mij!!
Héel die Aanbidding van mijn zielen blij
Rondom me op Sabbath, aver mij in zwoel
Genot stórmen!! Boeleerster IK, was boel
!
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Mij broeder Mammon: HIJ verdronk me in goud!
't Is zaligheid, daadlijk ontglipt: nooit houdt
Gij 't vast, maar 't was een tintling van wellust
Als 'k nimmer feller tàstte : ZIJN goud bluscht'
Mijn heete dorst, en stilde smachting mij:
Heug 'k Mammon mij?

DE BOOM.
IMPERIA.

Herinner u.

Ter zij
Rezen Gog-en-Magog, en Satan, gloed omstraald rees op, Hilarion hem ten voet:
Heug 'k mij vader en broérs ? ?

DE BooM.
IMPERIA.

Herinner u!
Ik heug me, ik heug me! Ik herinner m' nu!

(Onzichtbare harpen weérklinken heel ver).

.... De Ruimte week plots wijd voor mijn ziend oog!
Wal van kristal kanteelde aan Hemelboog!
Hij, de Veldheer, hij gloriede in zijn glans
Mij toe, verheerlijkt op stràlenden trans!
Zijn blik was droef en ontmoette mijn blik!
Hij..., riep mijn naam! ik.... riep in lach of snik
(Ik weet niet meer ....) ZIJN naam: 'k riep: „Michael !"
Hij riep : ,,Imperia!!" Op mij stormde Hel!!!
(De harpen zin verstomd).
'k Herinner mij, ik heug me: ik heb zoo vaak
Hem zoo zien staan in 't diamant geblaak
Van zijn kuras, omweérlicht door zijn lans!
Englen omweefden hem met blanken krans!
Michael! Michaël! ! Voor 't eerst riep ik zijn naam!!
Aartsvijand! Wat betoovring, die 'k mij schaam,
Omwalmde mij! Wat hatersnaam riep ik?
Boom! Leèf en weèt ik in dit oogenblik??

70

Impera heeft hare armen om den boom geslagen, en zij schijnt
te luisteren tegen den stam. Eerie verrukking, eene extaze, eene
lente zwelt haar in de ziel, smacht hare oogen uit en trilt om
haar half in murmeling geopenden mond.
Maar eene lente ook zwelt in de tuinen, vreemd: de datura's,
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bloemen der heksen, openen alle hare knoppen en kelken en haar
geur spiraalt zichtbaar en maakt wolkjes om de heesters.
Zwermen van zwarte kapellen fladderen om in regelmatige
kringen, betooverd.
XI.

IMPERIA.

ik leef en weet! Maar, Boom, met wèlke Zin
Leef ik en weet ik, ik, de Koningin
Der Zinnen, Verspilster der Zinlijkheid,
Schenkster der b'dwelmendste genietlijkheid,
Zichtbaar, hoorbaar, op-adembaar, proefbaar,
En tastbaar met ons zoekend handgebaar:
Omgrijpbaar heel en al, met al wat tast,
Hoort, ziet, ruikt, proeft, omgrijpbaar straf en vast....
Met welke Zin, Boom, weet ik en leef ik.
Want 'k weet en leef, .... en floers sluiert mijn blik.
Ik luister te vergeefs naar verre vert....
Ik ruik alleen datura-walm: verward
Strek ik de handen uit, maar ik tast niet
Den vorm, die 't leven aan mijn kennis biedt!
Zelf de' Appel, dien de Slang mij van uw tak
Brak .... proef ik niet meer.... is herinnring zwak
En vaag..., en toch: ik zié, scherper omlijnd,
Die andre heugnis voor mij: Michael! 't Schijnt
Dat ik zijn weemoedlach, onzegbaar droef,
Met 't lustverlangen van mijn mond aanproef !
Dat ik hem murmelen: ,,Imperial" hoor....
Dat mij de astrale geur, die wierookgloor
En glansaroom rondom hem blijde walmt,
In ongewete' extaze-lust bedwelmt!
Alleen..., ik strek mijn handen uit en reik
Nooit tot hem toe!! 0 Boom, iK, zinnerijk,
Ben arm aan éen Zin, die ik niet bevroed
En om wier droef gemis ik boet, ik boet!!
XII.

Snikkende blijft Imperia, armen om den Boom, hangen tegen
Glen stam, aan wiens bast haar boezem schokt ...
Maar de zon, feller goudgloed gietende van héel boven in de
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geurwalmende tuinen, schijnt te verbleeken bij de aannadering
van een warmere, blakende zon, een zonnezoon, een gouden prins,
die, glans uitstralende, aan nadert uit de diepste diepte der plots
ruischende tuinen..
Hem gaat, zwevende, voor de Schaar der Antieke Vrouwen,
die stemmen hare harpen en lieren.
En in den gloeienden goudglans van dien Zoon van de Zon,
die nadert en nadert, blaken de tuinen heel plotseling een rooden
zomer uit, een zomer van roode rozen, die overal en overal uit woekeren onweérstaanbaar tusschen alle andere en zwakkere heesters.
De datura- kelken pogen nog even de rozenweliging te overmachtigen,
maar haar wit en geel verzwijmt in het rood, als een teedere bleekte
in een machtige zee van bloed en de spirale -geur verdwijnt in een
donker scharlakenenden walm van geur, die wolkt en wolkt en
waarin de Antieke Vrouwen nog é ven te voorschijn lichtten, terwijl zij roepen:

XIII.
DE ANTIEKE VROUWEN.

Het wordt de tijd der roode rozen,
De rozen, rood als onze mond!
Snel bloeit mijn tijd van roode rozen:
't Geluk duurt noode éen lentestond!
Het wordt de tijd van roode rozen,
Zoo rood als zoen en liefdewond:
In de ochtendstond der roode rozen
Brandt blakend mijn Begeerte blond!
Dat wordt een tijd van roode rozen:
Ze ontpluiken overal in 't rond:
Rondomme ons dringen roode rozen

En blaadren roode-rozenspond ... .
Ons staren drijft langs roode rozen....
Ons luistren hoort heur ruische' in 't rond ...
Wij aadmen rooden geur van rozen ...
Wij proeven rozen met onz' mond.
En tasten we uit naar roode rozen,
Krámpt ons gebaar roó -roze' in 't rond,
Dan bloemblaarvalle' om ons de rozen,
Die onze bévende hand schond!
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Nu bloei, o tijd van roode rozen 1
Volzomer bloedt uit purpren wond
Haar roode ziel van roode rozen,
Wier lust ónz' roode ziel verslond! !
Wij zijn niet meer dan roode rozen:
We ontbloeien rozen uit onz' mond:
Dat zijn dnz' kussen; roode rozen
Vallen van onze vingers rond....
Imperia, wees bloedroode roze!
Wees rood van ziel; rooder van mond,
En meng uw rood met al onz' rozen:
Bloed-uit uw ziel uit purperwond ...
Hij, die uw roosmond heeft verkozen,
Hij komt, hij komt, blakende blond!
Nu gloèi, o tijd van roode rozen,
Van rozen, rood als Mammons mond!

XIV.
MAMMON is verschenen in een glans, die als zijn eigene zonneschijn door de tuinen straalt.
Terwijl hij voortschrijdt tusschen de Antieke Vrouwen, strekt
hij beide de handen uit.
En op zijn gebaar veranderen de roode rozen in rozen van goud.

xv.
MAMMON.

Het wordt de tijd der gouden rozen,
De rozen, goudblond als mijn mond!
Snel bloeit mijn tijd van gouden rozen:
't Gouden geluk duurt nóode éen stond!
Het wordt de tijd van gouden rozen:
Mijn gouden zoen bijt gouden wond:
In 't middaguur der gouden rozen
Brandt blakend mijn Begeerte blond!
Dat wordt een tijd van gouden rozen:
Ze ontpluiken overal in 't rond:
Rondomme tinklen gouden rozen,
En blaadren ons warmgouden spond !
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Mijn staren drijft langs gouden rozen;
Mijn luistren hoort heur ruische' in 't rond!
Ik adem goudnen geur van rozen:
Ik proef gofl-rozen met mijn mond!

En tast ik uit naar gouden rozen,
Krampt mijn gebaar gofl -roze' in 't rond,
Dan vallen klinkende om de rozen,
Die mijn gretige hand er schond!
Nu bloei, o tijd van gouden rozen!
Volzomer giet uit gouden wond
Haar gouden weeldeziel van rozen,
Wier brand mijn gouden ziel verslond !
Ik ben niet meer dan gouden rozen:
'k Ontbloei gofl -rozen uit mijn mond:
Dat zijn mijn zoenen; gouden rozen
Tinkelen uit mijn hand in 't rond!
Imperia, wees gloedgouden roze !
Gloedgoud van ziel, gloedgoud van mond;
Meng rozegoud met mijn goQ -roze :
Bloed-uit uw ziel uit gouden wond!
IK, die uw roosmond heb verkozen,
Ik kom, ik kom, blikende blond:
Het is mijn tijd van gouden rozen,
De rozen, warmgoud als mijn mond I!

xv'.
En de tuin gloeit als een tuin in de zon; de tuin is niet meer
dan éen gouden gloed: alle boomen zijn goud, alle bloemen zijn
goud, en de wind, die opstijgt, als een warme vlaag van zonde
en hartstocht, doet ruischen en tinkelen als met klinkende klokjes
alle de gouden looveren, die dwarrelen van de guldene twijgen en
éene warrelende schittering maken in het rond. Aan den Boom
van Eden, die goudstammig opzuilt en uitbreidt een breed looverendak van goudene bloesems, die de windvlaag ommestuift, hangt
steeds Imperia en luistert naar de zangen der Antieke Vrouwen,
wier melodiën Mammon heeft nagezongen met den jongen klaroen
IV
37
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van zijn gouden stem. In het verschiet is de zee van Dido den
lichtglans; de diepe atmosfeer van Dis, die over de tuinen ros
heeft gehuiverd, is den goudgloed, en geheel de tuin is als een
blakende gloeihaard van genieting, zoo bovenmenschelijk hevig, dat
de nog menschelijke zielen der Antieke Vrouwen schijnen te huiveren in hare bijna dans-zweving rondom naderenden Mammon.
Aan de wallen van het Paradijs - moeten wel de Engelen naar
beneden zien en ontroerd zijn in hunne kuische zielen, om wat zij
aanschouwen, en zij zullen niet anders dan móeten zien, want de
gloeihaard van Imperia's tuinen schiet stralen over geheel Dis tot
aan de helsche alpen toe, als een zon, die in een afgrond smeult.
Nu heeft Imperia zich opgeheven uit hare droeve houding tegen
den Boom aan; maar het is of haar ziel diep dompelt in smart,
die geen zang van rozen kan balsemen. Zij is zich ènkel haar
smart bewust, maar zij ziet haar broeder naderen, in al den gloed
zijner eigen verheerlijking, en voelt plotseling, dat zij hem bemint
met den stormklop van haar hart, omdat zij in zijn wellust zich
smeulen en schroeien gevoeld heeft, zich heeft voelen vernietigen,
als een bloem in vuur. En hij komt, hij komt als de stralende
bruidegom van dit morgenuur, na de brandende minnaar geweest te
zijn van den Sabbathnacht. Hij komt, hij komt en terwijl zij, onder
het goudbloesemdak van den Boom als eene andere Eva, rillende,
naakt in de warmte van hare rosse haren, de armen toestrekt,
zinkt plotseling een dadelijke toover van snellen nacht doovende
over de tuinen, en door de rossig donkerende glanzen klinken
de koren der Antieke Vrouwen op :
XVII.
DE ANTIEKE VROUWEN.

Het wordt de tijd der donkre rozen,
De rozen donkr' als avondstond....
Snel bloeit die tijd der donkre rozen:
0, duister om mij, rozenstond!
0, wisselt af, tijden van rozen!
Na 't glorie-uur de duistre stond:
In duistren nacht vol zwarte rozen
Brandt Mammons liefde als een vuur blond.

IMPERIA.

563

Dat wordt een tijd van donkre rozen:
Ze ontpluiken purperzwart in 't rond:
Rondomme ons dringen donkre rozen
En blaadren ons fulpdonkre spondl
Ons staren drijft langs zwarte rozen ...
Ons luistren hoort ze ruische' in 't rond....
Wij aadmen duistren geur van rozen....
Proeven geheim van rozemond ... .
En tasten we uit naar donkre rozen,
Krampt ons gebaar demone' in 't rond
Dan tuimlen diep we in donkre rozen,
Nooit wetend, wie in roze' ons schond....
Nu bloei, blaak, tijd van zwarte rozen!
De nacht bloedt uit duistere wond
Haar zwarte ziel van zwarte rozen,
Wier donkre lust dns ziel verslond!
Wij zijn ènkel onzichtbre rozen:
't Bloeiend mysterie van onz' mond
Zijn onze zoenen! Zwarte rozen
Duistren van onze vingers rond!
Imperia, wees fulpzwarte roze,
Wees lustgeheim, mysteriemond,
En meng uw roze met zijn roze:
Bloedt-uit uw smart uit wellustwond!
Hij, die uw roosmond heeft gekozen,
Hij gloeit alléen uit duistre stond:
Hij straalt alléen uit zwarte rozen:
0 Mammon blond, o Mammon blond!
XVIII.
De rossige nacht, die haastig en zonder overgang, is gevallen,
verduistert geheel en al in eene veronzichtbaring aller vormen ... .
Alleen onder den Boom van Eden teekent zich met een laatste
vaagheid van glans het gloriënde godlijf van Mammon, Imperia
in de armen ...
Op de wallen van het Paradijs licht heel bleek uit een heldere
vorm....
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Het is Michael, maar Imperia ziet hem niet, want de nacht is
donker, de zwarte rozen bezwijmelen haar, en in Mammons liefde
duikt zij neer, eindeloos diep..
-anbidg
XIX.
Eene waaiïng gaat door de tuinen: alle looveren tinkelen als
klokken.
In rossige boven-atmosfeer, die wolkt over den nacht der tuinen,
rijst de Boom reuziger en reuziger uit, en zijn nieuwe gouden
appels schitteren, als enkele sterren hier en daar uit rossigen nacht.
Een stormwind steekt op, de bladeren bruischen en dwarrelen om.
XX.
DE BooM. Imperia!
IMPERIA.

Imperial! Heugt gij u niet meer??

(Zij schreeuwt plotseling uit) :
Ik heug me! Ik heug me! Ik herinner m' weer!

XXI.
De smartschreeuw van hare stem verwaait in den storm, die
feller opraast. Onzichtbare demonen gieren en de kreten der Antieke
Vrouwen snerpen als van gewonde pauwen.
Een sneeuw van stuivend goud dwarrelt ne @r.
Als een klaroen jubelt Mammon's stem:
— IMPERIA ! —
Het is of van héel ver, van heel verre zilverig kristallen wallen
af, een droevige echo antwoordt:
— IMPERIA....

IMPERIA.

TUSSCHENSPEL.
DE HYMNE DER HIERARCHIE.

(Rei van Engelen).
Wij, zalige Zielen, die stegen
Langs lichtende wegen;
Wij zielencohorten,
Die stegen langs lichtende sporten;
Wij, die in levens verleden
Over lichtenden drempel na drempel schreden —
Wij zielen, die nu uit de zalige sferen
De menschheden leeren,
En de blanke en gouden
Vonk der menschheden aan het voorhoofd houden:
Wij bidden U aan:
Adonai ... .
*
* *
Wij, de Waakengelen, die de lichtende tinnen stichten;
Wij, die de bliksmende lansen
Uitspitsen aan de spranklende transen;
Wij, die rond Michael, den Godgelijke,
Niet weten van wijken,
En wier vlammende zwaarden
De heilige driehoek der Poorten bewaarden:
Wij bidden U aan:
Jehova....

*
Wij, de Aartsengelen, die op vele werelden —
In het ruim weggesprenkelde vonken, die perelden —
In groene wouden, in glanzend diepe
Wateren en hooge luchten schiepen
Dieren duizende, honderdduizende
Tot de atmosferen der levens bruischende
Waren van tallooze kiemverdeelingen,
Die wij tintelen deden van zielespelingen:
Wij bidden U aan:
Elohim . . .
*
* *
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Wij, Vorstelijkheden, wier glanzige vingeren
Mochten heilige korrelen van zaden uitslingeren,
Tot weligden de weelderige bloemweide', en de wouden
Hun ademdoorritSelde looveren ontvouwden
Aan de sapzwellende boometwijgen, die wemelen
Tusschen donkeren aardegrond en blauwere hemelen:
Wij bidden U aan:

Tseraoth ... .
*
* *
Wij, Deugden, die Gij, o óns nog Onnoembare,
Bevaalt het gesteente te openbare' en te baren —
Uit ons lichtwezen wekkend de flonkersteenlagen
Die der werelden lichtvonk door de ruimten héendragen:
Juweelene cirkelschrijnen, waarin die trezoren
In veilige rust voor véle eeuwen gloren:
Wij bidden U aan:

Eloah ...
***
Wij Machten, die b'heerschen de machtige elementen:
Luchtether, die zwermt om de vuurfirmamenten,
Vuurleven, verwereldlijkt uit goddelijk licht-zijn,
De watere vloeden, die 't ruischend gericht zijn,
En der werelden stof, waaruit al lichamen
Lijflijke harmonie en geboorte namen:
Wij bidden U aan:

Gilbora.. .
***
Wij, Heerschappijen en opperste Tronen,
Wij, die de veelvuldige en volstrekt schoone
Vormen uitbeelden, en in onz' kristallijnen
Sferen weérspiegelen hun stralende uitschijnen:
Wij bidden U aan:
0 El.... 0 Jah!
* *
Wij, Cherubijnen, die de Wijsheden weten,
En hebben de duistere Chaos gespleten
Tot in een alomme ruimte-doorruischen,
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Licht, uw licht stroomde uit de nieuwe lichtsluizen:
Wij bidden U aan:
0 Jeshou....

Wij, Serafijnen, die U bijna aanschouwen ....
Waar uw glorien aanvangen elkander te ontvouwen..
Wij bidden U aan:

0 Ehie....

(De Sferen klinken harmoniesch samen.
Mystiek koor, onzichtbaar:)
Wij, die U zien met wijd opene oogen....
Wij die Uw Naam, die Uw Naam noemen mogen:

(De Sferen klinken te zamen in het Mystiek Akkoord,
begeleidend den Onuitsprekelijken Naam:)
Wij bidden U aan:
(De Onuitsprekeljke Naam weerklinkt:)
IOAH....!
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5. Naar de kermis.
Toon had die week een menneke op zijn land bijgezet, want hij
wou niet zoo verschroeid en verbrand als een wegwerker op de
kermis komen. Voor die éene week wilde hij het er nu van nemen,
met het even blijheid wekkende vooruitzicht, dat alles nog gebeterd
kon worden. In stilte overdacht hij op welke manier hij 't best
zou slagen. Dit stond vast, en daar kende hij boeren en boerinnen
lang genoeg voor, er moest gebluft worden met paard en tuig en
kar, alles diende uitstekend in orde te zijn. De jonge zwarte die
zoo goed z'n voorbeenen gebruikte — — het zilver-tuig er op —
de beste tilbury -- en in z'n verbeelding zag hij zich reeds binnenrijden, daar maakte hij furore meê en overblufte de meest ergdenkenden.
Hij moest zich nu sparen om er geheel als een stadsche meneer
uit te zien. Soms liep hij even naar het land om er een oog op te
houden. Maar het werkvolk wrocht neerstig, nu de hitte niet meer
als onder een glazen koepel gevangen, roerloos drukkend de velden
over-stond. Dan ging hij weer opgewekter naar huis en boende en
plaste als in de eerste maanden van zijn beginnen. Stien en Krist
schuurden en schrobden de vloeren weer helder, poetsten de
vleesch- en worst-haken tot ze schitterden als zilver in de zon, en
de koperen balk-plaat werd opgewreven, tot ze er weer fonkelr) Fragmenten uit een roman.
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nieuw uitzag. Zèlf verzorgde hij zich nu weer geheel als vroeger,
waschte zich twee-, driemaal daags heel zorgvuldig, keek nauwkeurig of z'n huid al minder bruin werd, sneed zijn stomp-gegroeide
nagels bij, drukte met een mesje de nij-nagels naar omlaag om
de witte sikkelmaantjes te zien, krabde het eelt van zijn grove
werkhanden, schuurde ze met een harden borstel vol groene zeep
tot ze er van tintelden. Dan kamde en herkamde hij de scheiding
preciezend in den goud-blonden haardos, begluurde zich in den
spiegel en trachtte 'n gezicht te trekken onverschillig overmoedig,
maar het benarde trekje boven het linkeroog trilde heel erg en met
een pijnlijken lach om de lippen, voelde hij dat het werk hem in
het lichaam was vast gegroeid. Toch hoopvol als in een roes van
nieuw-ontvangen leven, ploeterde hij voort. En zoo gedacht leek
het hem of de bruid al komen ging en aandachtig bekeek hij zijn
zwarte pak of er geen vlekje opzat, borstelde het dan tot er geen
stofje meer op pluisde. Alles haalde hij ten onderst-boven, de
gladst-gestreken boord, de minst-versleten manchetten werden uitgezocht en zorgzaam bij het schoone zaterdagsche onder-goed gelegd.
Geregeld kwam hij 's avonds in de Breéstraat bij zijn moeder
aanloopen. Ieder keek hem thuis verwonderd aan, maar toch weer
vergenoegd dat hij er als vroeger zoo zindelijk en ordentelijk op
zijn kleeren uitzag. Frans en Jan meesmuilden wel eens wanneer
hij zoo vriendelijk toegevend sprak, die vertrouwden de zaak niet
erg. Maar Willem bepaaide ze, sprak heel geheimzinnig over de
kermis op Wilddorp — — je zou er dingen van beleven — nou — nou.
Eindelijk 'zaterdags toen ze allen druk bezig waren, de rij-tuigen
waschten, de paard-tuigen poetsten en de binnenplaats te klein leek
voor al het rammelend geluid van butsende emmers en neergesmeten gieters, het luid gehinnik en 't driftig gestamp der
nerveuze paarden die geroskamd en gewasschen werden, het zint
gend brullen van Peere die de kinkettingen schuurde en met
rinkelend geweld de stangen in een emmer nà-waschte, onder het
schreeuwend geroep en hotsend gerij, bij het slierend suizen der
om-duizelende wielen water spattend met op-springende fontein stralen, terwijl de broers en knechts voort-stampten in hun glinsterend natte klompen, vertelde Willem met stukjes en beetjes dat
Toon en hij morgen naar Wilddorpsche kermis gingen. Zoo! had
Frans gezegd; en Jan, die moeizaam den hefboom onder de as der
brabantsche kar wilde dringen, had Willem vijandig aangekeken. Was
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't dat l Had die boer daarom zoo'n lacherig snuit getrokken?
Branie zijn, ja wel, met hun gepoetste spullen en hun peerden
die in de week geen uur rust hadden — zoo'n bluf-schupper! maar
het moest niks kosten, zie-je! ....
Toen was Willem even nijdig geworden en had den ruin die al
maar te kruiën stond 'n pats met de volle hand gegeven, dat het
beest vier voet omhoog sprong en de jongens er verwonderd van
op hadden gekeken. — 't Mot, zei hij driftig. Doch dadelijk weer
kalmer met 'n uitnoodigend gebaar om iets bizonders te vertellen,
dat hij veel beter begreep dan zullie, vervolgde hij, terwijl ze bij
elkaar stonden, de vochtige zeemlappen nog in de rood-gloeiende
knuisten, de gezichten belangstellend naar hem toe, — dat er heel
wat anders achter stak dan zullie oppervlakkig zouden denken. En
eindigde met: — Ge snapt toch wel waarom? Toen begrepen ze
en lachten dat het daverde.
Sjezus ja, met die meid van Kusters. Nee, meende Jan, die dikke
van Kristiaanse die wel 's bij vrouw Koole in den Ketel zat, waar
zij gewoonlijk uitspanden. Dat was onzin, beweerde Frans, want ze
gingen toch naar Wilddorp. Maar Jan hield vol: daar kwamen al
de boeren uit den omtrek bijeen, nou! de lui van 't Bels zaten
er ook — 'n echte keet — most je voor je peerden zorgen en je
goeie wagen — hij had er nog 's een zweep verspeeld — Frans
wist wel, die lange met dat zilver beslag, 'n kedoo van tante Net.
Willem stookte hen op, lachte hard mee, spotte met die boere
Trienen tot de anderen het uitschaterden van plezier. Die was goed:
'n meid met mestharen en 'n mopneus, sjonge wat zou die
bluffert voor den dag komen. Maar voor de avond donkerde over
de koele schoon gespoelde binnenplaats, hadden de broers gezegd
dat het goed was, doch éen ding: met het gewone daagsche tuig
en de brabantsche kar.
't Was al laat toen Willem naar de Burgstraat ging. Nog lang
redeneerden de twee over de onhoudbaarheid der zaak, er moest
spoedig besloten worden en anders liep alles scheef. Want ging
Toon er onder, dan sleurde hij z'n moeder en Hendrik in dien
val mede.
In den wondenden dag stof-goudde het licht langs de frisch
geverfde geveltjes van het stadje. Nog waren de blauwe stoepkes
vochtig klam uitgewasemd en ragden ijl blauwe nevels in de
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wazige verten der nauw - sluitende straten. Al ratelden de huifkarren
van boeren uit den omtrek door het zondag-stille stadje. Eerst
gingen de vromen de vroeg-mis in de stad bijwonen voor ze naar
de kermis trokken.
Toon Ghijven stapte vlug voort. Hij had een wind-happigen jas
om de breede schoeren, de grijze hoed met het kleurige pauweveeroogje stond kittig scheef op zijn rosblonden kop. Over den arm
hield hij een spik- splinternieuw paardedek, nog 'n geschenk van
oom Koos, in de hand zijn eigen bamboe-zweep met een nieuw
groen klap-koordje.
Willem stond hem voor 't woonhuis in de Breéstraat op te
wachten. Hij riep den komer al van verre toe:
— Vlug zeg! ze denken dat wij ook naar de vroeg-mis zijn.
En toen Toon bij hem stond, — ik kan met dat lamme zaal
van het zilver-tuig niet over weg. Ken-de gij dat?
— Leg dit maar even in de kar, is de halster en 't brood er in?
Toen trok hij snel z'n over jas uit, dan nog z'n colbert, zette
voorzichtig de manchetten op een vensterbank en liep de tuigkamer in. Willem kwam al met de jonge zwarte aanzetten. Handig
toen Toon het snelle vergespen van leer, vlug van lang bekend er
mee zijn, bond, pinde en strikte hij alles vast tot het als gegoten
om en aan het lijf van de Marie spande. Hij schoof het kopstel
met een plotse onverwachte beweging over den fijnen snuivenden
kop van het zenuwachtige beest, gespte de nekriemen aan, deed de
kin-ketting in het haakje, trok toen aan de los-hangende strengen
het driftige dier: hup! truug! In het klare licht trilde het zilver
beslag als grijs-witte vlekjes op de glimmend gladde paard-huid,
ebbenhoutzwart glom het glanzend gelakte tuig. Willem schoof de
nieuwe gele leidsels door de plaiten zaal- oogen, terwijl de oudste
den buik-singel hevig aan-trok, de staartriem éen gaatje nauwer
zette en de opzetteugel straf deed spannen. Niemand roerde op de
achterplaats die vlak van effen zondag- morgenstilte ongewoon leeg
tusschen de wit- gekalkte muren platte. Geen geluid nog uit het
slaap-stille huis, de gordijnen van moeders-kamer waren neer;
nergens vertoonden de vensters diepten van blauw-koele kamers
waarin beweeg van druk bezige menschen.
Haastig met dat gappig schielijke van dieven die achterhaald
konden worden, vertrokken ze, de deuren wagen-wijd open, in éen
ren de straat door. Doch de vroeg-mis was al geëindigd en de
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menschen liepen in nauw aan-een-gesloten rijen door de steegnauwe Kerk-straat. Alle kerkgangers keken naar die twee sjieke
meneeren, achteloos geleund in de grijs-geel gecapitonneerde sjees.
De boeren uit het Leég groetten, de groensel-boerkes uit de stad
maakten mine om het te doen, vergisten zich, keken kissig ver
stom verwonderd naar dien meneer met z'n grooten kraag--bluften
mantel, naar die zweep met dat gloed-nieuwe-koordje trillend op
den ronden rug der merrie die kittelig beweeg-ziek, dansend in
stap overging, schuim bitsend op stalen stang. De twee in de tilbury
zagen Jan en Frans staan op de stoep van de Landbouw, druk
redeneerend met den haver-leverancier. Jan keek op en zei een
verbaasd gezicht trekkend: — Saluut!
Frans bromde hardop:
— Wel stomme — ze hebben 't zilvertuig — hoe z'm da' geleverd
hebben met 't zaal !
Buiten gekomen haakte Willem de opzetteugel los. Met een beetje
bezorgd gezicht vroeg hij: — Zag je ze?
— Wat 'n smoelen, hé? lachte Toon.
— Maar Jan en Frans!
— Mijn zorg: van avend zijn ze 't vergeten.
Over reeds afgewerkte velden tippelden de kwikstaarten, partijskleurige spreeuwen glansden in het zonlicht; eksters schitterden
met zijige weerschijn-tinten langs sneeuw-wit en nacht-zwartblauw, tusschen het weg-begrenzende griendhout; een vlucht wilde
eenden vloog klep-wiekend uit het ruizelende riet van een poel
omhoog. Licht warrelde als een pluisjes-regen van stof-goud over
brons-groene weiden. Ver weg leken de dorpjes tegen den horizon
te schimmen als stil-drijvende schepen in doorzichtig blauwen
nevel, als violette schaduwen wazig topten de puntige kerktorentjes
boven de warrige aan-éen-streuveling der boomen. Donker-paars
•blokten dicht bijë boeren-hoeven met statig geboomt en ne@re ophaal-bruggen als poorten van kasteelen over en achter breede klaar
spiegelende slooten.
De sjees bolde voort over den klinkert.
Zonne woelde in de wollig-wattende nevels en schoot met ongedacht blitsend licht over sneeuw-witte muren en hel-beblauwselde
randen, goudend over een al ros-bruine kastanje-laan die diep in
de oneindige polders boog-spitste. Kop-knoestend in lange rij als
stompe luchters met te lange kaarsen, spiegelend in het heldere
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gladde water dat onmerkbaar vlotte tusschen sappig- groene boorden,
stonden de wilgeboomen met het driejarig hoog opgeschoten hout
langs den bruin-rooden weg. Toen plots in duizeling -wekkenden val
uit het opperst hooge, uit het onpeilbare klaar koele blauwe als
een vrees -wekkende brand, de nevelslierten verslingend, zwermden
de licht- slagen neer, zettend in gewone lijn, in z'n daagsche zijn,
de vrucht-volle aard, de gegaarde buit goudend in laaiend-gele stapels.
De lucht vibreerde, als buigend trillend onder den koper-schallenden
roep van bazuinende engelen wier blauw vlotte in de hemelen, wier
vleugelen uitwaaiërden goud-bevend boven de brons - groene boomen-

kronen.
De twee broers spraken niet, beiden het lot beradend, en beiden
bevreesd elkaars gedachten in de oogspiegels te zien, keken ze
tusschen de beweeg-zieke ooren van het luisterende straf dravende
paard den langen weg over. Voor de herbergen der dorpkes zagen
ze reeds druk beweeg van aan - leggende boeren die even af-zitten
moesten.
Voort ging het, nu 't Hoog in dat daar willekeurig opdoemde
met vreemde uitheemsche pracht van palm- groene mastbosschen,
ronde slanke stammen rood-bruin en zilverwit bemost, schub glinsterend uit het velvet zachte brons -groene mos. Geur van hars
en masteproppen deinde door de morgen -frissche lucht, brokken
bloeiende heidegronden flits-blitsten tusschen rondende heuvels, 'n
meertje zwart glanzend dook schielijk glad op uit de naald-bruine
om-lijsting met 'n enkele licht-striem als een vonkende vlam tusschen de donkere bunt-spitsing der naald-scherpe takken. Braam
edele zwier -buiging der bourgogne -roode takken, omflad--struiken
derd met wiekende groene vleugel - blaadjes, fonteinden óp onder
het zon - gestreel uit het oud-goud -bruin der zacht welvende wegbermen. Erica vloeide met purpere stroomen tusschen spitsend
bunt als steile lansen van aardmannetjes, goud -geharnast met violet
blauwe schilden, en bremstruiken bloeiden overal op, strak als uit
glas gesponnen met flonkeringen van zon -in-water, groen met witgloeiende licht - stangen en donker als ondoorgrondelijke zeediepten;
de blaadjes schitterend 'lijk vleugelkes van watertorren weerkaatsend de zonneglanzen. Neêr : diep onontraadselbaar als in woudgeheimnis , somber zwarte lak-glanzende schilden van licht-vreezende
nachttorren, maar hoog, op de puntende spitsende toppen hóog!
de zoenende oranje -roode bloemkes; en weer neêr, als een hoog-
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ingezette zilver- rinkelende nachtegaalslag, weg-perelend in nacht.
bosch stilte, lonkte met ingehouden lachpret het scharlaken -rood
bestreepte oranje tusschen de donkere groen-glinsterende torren schilden — de bremstruik ros-goud, met schaterlachen jubelend
tegen de zon in, op de willige heuvelruggen en in de glooiende
schaduw-koele schulp -diepten. Op de zwaar bemeste hooglandsche
gronden links van het mastbosch geurden welriekend de bloeiende
boekentvelden, schitterend sneeuw - schuim -blank onder de kobaltblauwe hemelen als een wolk van daar hooge neergedaald, door
duizende roze en bruin-gouden grijp- stengels liefdevol gevangen.
Lupine schetterde fel met een wit- gloeiend vuur van licht spetterende vonken, geel•knetterend en kletterend als bloemenvloeken
tusschen de schraal dorre heiwoestenis, valsch grinnekend en
lekker vinnig groeiend tegen de verdrukking in op de dunne
zee-groene stelen naast het venus -haar-ijle spurrie -veld, schamper
lachend uit de tonig bruine heuvel-welving omhoog — terug schitterend al het goud en geel-wreed in oog-pijnend weêr- stralen
van zonlicht, maar als een schaduw-koele aanwuiving over en
langs het wreed-willende en tierend kwetterende geel, wolkte de
iel-groene nevel rond-omme. Nog buigend en teeder wuivend, nog
ruizelend en wondervol fluisterend de goudende aren van rogge en
koren, nog bloesemend op de uitgegroeide stengels de vlinder wiekende bloemkes van het aardappelloof — en enkele schrale
klaver -weikes met 'n uitgeschonkte koe hoog op de pooten en lang
van nek, met 'n schaap er in en 'n blètende geit, alles van een
armelijken eenvoud, droef vereenzaamd na de welige saprijke polderlanden, water slurpend van de Scheldeboorden.
— 'k Zou den opzetteugel maar vast doen, zei Toon in zicht van
het dorp.
Lage huiskes, krot aan krot: in het Spieken, in den grooten
Pient, de Nachtegaal, in den komenden Man — herberg aan herberg
en overal reeds de grensbewoners in hun zondagsche pakken die
de kermis na het mishooren, in- wijden met leutig gespeel van
orgel en harmonika's. Er waaiden vlaggen vele; ze kleurden hevig
met hun rood-wit -blauw naast het teemend geel-zwart der Belgen.
Luidruchtige geluiden wekten tot mee -juichen op. Het zingen der
menschen ronfelde saám met het versjouwen van groote bier- vaten,
het aan-roffelen van boere-hots- karren, 't drenzend gejengel van
kleine hand- orgeltjes. Een eerepoort van sparre -groen boogde over
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de breede blauw-grijze dorpstraat, kettingen van gevlochten groen
spanden langs de huizen, kleurden fel met papieren blommen tegen
de effene grauwe gevelkes. Ouwe teute-moêkes met vreemde strookappen over-huivend de verweerde toetjes, de krom-gebogen ruggen
onder verschoten sjaals, de knikkende knieën scherp-hoekend
tegen den zwart-groenen rokswand, strompelden met een mand vol
bruine moppen, moeizaam gedragen tusschen hun stijf-slingerende
armen, langs de huiskes. Schreeuwerige kermis-klanten liepen ventend met groote koeken op een kruiwagen, loten veilend onder
helsch spektakel. Krooien boere-kinders trokken schreeuw-zingend
onder versierde hoepels over het smalle trottoir en drensden stokoude deunen af. Van overal kwamen de boeren in tilburies en
karretjes opdagen. Bij Peer de Welder zetten ze stop, daar stonden alreé vele karren met de wit gewasschen zonne- kappen in
de lichtzon. Wijd! wagen-wijd lagen de broeiend warme stallen
open. Met tien-tallen stonden de dikke paarden nauw-saam -gedrongen als een dam van bruin-zwart in den blauw-schemerenden
stal, waardoor lichte streepen weifelden met gespeel van trillend
goud-pulver. Voor op de stoep van 't café-het-Witte•Peerd stonden de boeren te klasjeneeren, hun hooge zijé klakken scheef,
de anders zoo bedachtzame gezichten nu joppig met 'n glimp
kermis-fuiving in de smalle weg-gezachte oogskes. Marechaussees
met hooge mutsen op de bevelerige koppen, de witte tressen
smetloos blank over de prangende borst, de blauwe kleeren spannend om de smal-getrainde leden, hóog op hun stap-gaande peerden, bewogen zich rustig kracht-bewust tusschen de wijkende
menschen. Douanen, belgen en hollanders verbroederden zich in
den goeden morgen onder hun sadm-vanende vlaggen voor op
de stoep bij Peer de Welder, drinkend Boomsche pop en Schiedammer half om half.
Toen kwamen Toon en Willem met hun glimmend gelakte tilbury
de dorpsstraat binnen-rennen. Schuimvlokken spatten van het zweetwarme paardlijf. Toon stuurde de Marie met eleganten zwier in
halven cirkel-draai voor de herberg; stond toen stil het hijgend
snuivende paard vlak aan de deur, midden tusschen al die boerehotskarren in, als alléenig een heer. Toon wachtte zoo triomfantelijk
een oogenblik , keek zegevierend naar de vensters van het koffiehuis
waarvoor plots tal van boerinnen zichtbaar werden. Als een rijke
grondbezitter die hier kwam terwille van die goeie pachters, smeet
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hij onverschillig de nieuwe leidsels in de op- vangende handen van
'n stal jongen, die met een verbluft rood gezicht een oogenblik
bedremmeld stond voor zoo'n bliksems rijken meneer.
Toon nam achteloos zijn zweep en de gloed - kleurige deken meê
naar binnen, terwijl Willem snel vroeg om een afzonderlijke plaats
voor de Marie, want de meir sloeg en dan kreeg-ie maar mot
met die boeren.
Even zwegen boeren en boerinnen toen de twee heeren groetend
tusschen hen door schreden. Fluisterend bespraken de zachtjes
gichelende jonge meiden hen, die daar kalm en als zonder erg bij
de toonbank gingen staan.
-- Dag Toon, lachte Celestien en héur groet klonk opgewekt
en als een dank dat-ie gekomen was.
— Dag kind, groette hij hartelijk.
— Is dat nou Willem? vroeg ze, hem al gul de hand toestekend.
— Dat raai -de goed, meid. Hoe gaat 't met jou, Marie? vroeg
Toon aan de jongere zuster die mee hielp in het buffet.
— Bestig en met jou? Sjonge - sjonge, wat zie•de-gij d'r deftig
uit — bonjour meneer — zei ze, even neigend naar Willem die nu
ook maar royaal de hand weer strekte. Willem bekeek ze beiden
aandachtig, vond het aardige meisjes waarmeé hij wel zou willen
praten buiten dat roffelend en stommelend rumoer van die bruingerookte gelagkamer. Vluchtig gingen de woorden. 't Was druk en
Celestien groette 'n ieder met heur kort knikje, schonk weer pop
en klare, Leuvens en bock-bier dat het glinsterende zink er van
overstroomde. Ze dronken 'n elixer, zeiden „schol" en zochten
toen kennissen op uit den omtrek. Cornelissen de rijke boer van den
Raaiberg bij Kruisland, waar Toon vroeger veel met oom Koos
kwam, begroette de twee hartelijk en was er trotsch op dat ze
bij hem aan het tafeltje gingen zitten.
— Jao, jao — de maskes waoren d'r. Toone aaj maor voor te
kiezen, da' jong volk zat te snakken naor'nne vraier. Dan stapten
ze de gelagkamer weer door, keken even in den stal of er goed
voor het paard werd gezorgd, voerden zelf nog een vier-ponds
broodje op en trokken dan langzaam de lage huiskes langs, die
daar in de goud-zon stonden, als een lange rij havelooze jongens
die laag voor -over gebukt, wachten op een haas-je-over-springer.
'n Mallemolen, 'n schiettent, 't kraampje van een waarzegster,
olie-koek-kramen en 'n groote speelgoed- en galanterieën -tent :
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de kermis! waarvoor de menschen van den heden omtrek hier
waren saam-gestroomd.
Als klissen hingen de boere- meiden rissend in elkaars-armen ,
hun vreemd gemodelleerde mutsen met de schelle kleuren in de
zon valsch vlammend in het helle licht, de breede rokken -schommel
deinend onder het heup -wiegen, de ronde zitvlakken spannend tegen
den zwarten kleeren-wand, de korte jakjes in alle als verkrachte
hei - kleuren, plat neer-getrokken over wars op-prallende borsten. En
de boere-dochters, de rijke uit het Leeg, deftig! met hun stroomandjes slingerend in de geschoeide hand, de sneeuw-blanke kanten
mutsen fijntjes lijnend om het weg-gekamde haar, de lippen meest nog
in rust maar bij het herkennen en g'n dag zeggen van vrienden en vriendinnen snel open, uitkakelend schrille kwè-kwè geluiden, soms 'n hooge
joel -stem met plotse overslagen als van een dol-geworden bot-vink.
De twee broers stapten voort, op- stoppend voor een trio dat een
geweldig bloed-drama zong, 'n afschuwelijke moord plastisch voorgesteld op kliederig beschilderde doeken, zevenmaal dubbel vanend
gepind met drie-hoek lusjes in de keep van een stok: vreeselijke
tafreelen waar in de slachtoffers stijf hard-steke -dood vallen en de
moordenaars met het verf- potten-bloed der doode- lijken bespoten
worden,, dat 't allemaal leekt over bijlen en messen, handen en
voeten, terwijl de brave boosdoeners allen met steile ros -roode
peen -haren op monsterachtige groote koppen wel broertjes leken
van de baardige duivels uit de fantastische hel van de tuchtende
moeder-kerk. Polder jongens en keet- meiden omcirkelden, —iet of wat
zielig in hun vreemd spannende zondagskleeren waaruit de pootige
klauwhanden zoo akelig stijf-stil neerhingen, waarboven de schrale
spier- stramme nekken bruin als gelooid leder zoo potsierlijk opstonden, — de weemoedig schreeuw-klagende zangers, al vaag me€neuriënd de lijzige deunen en zacht-zingend het refrein mede. Dan
greet kochten ze het-lied-van-de- ijselijke-moord en borgen de voddige
papierkes voorzichtig in hun vestjes-zak.
-Ginder hoste een kroeg leeg en kwamen stram schok -dansend
als wildgeworden boerepeerden, arbeiders en meiden opzetten, de
koppen rood, de oogen schitterend, de bloed-sappige monden vervaarlijk gillend. Er was lol, gemoedelijke vette lol van veel dri nkende menschen, van werkers die hun leven in zwoegen verslijten,
ploeterend in stug verzet tegen de zwarte aarde, er was leut en
los-viering van tergend bedwongen driften, nu eindelijk uitbarstend
IV
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met loeiend lawijt. Thans ver van het eenvoudig stramme daagsche
gedoe, ver van hun spaden en ploegen en klauwen, ver van hun
zeisen en pikken en vlegels — niu met den wil stoer om zich weg
te denken uit dien werkzwijmel, zich er uit los-te-scheuren éen
enkelen dag, moedig nu de zuur verdiende centen verspillend voor
veel drank en kleverig misselijk zoets, zich opdirkend met papieren
blommen en zilver-witte blikjes als bazige neger-kinders.
Temidden der saam-scholende menschen wandelden de twee als
hier verdwaalden in hun steedsche kleeren met hun stadsche
gezichten en manieren. Maar de wijze glimlachen der boeren en
de aanmoedigende knikjes der dochters wezen het anders: slachter
Ghijven was op zoek naar de bruid; wie de gelukkige zou zijn
vandaag? En de twee banjers gevoelden zich thuis, spraken plat
met de boeren meê, vloekten goedig met luid-ruchtige belze-kooplui
uit Willebroek en dronken beste en zoeten-ouwe om in stemming
te blijven.
Willen dacht voortdurend aan Celestien in de herberg van de
Welder en vergeleek haar telkens weer met de boeredochters
waarmee hij reeds gesproken had. En nog eens vroeg hij met
dringende belangstelling:
— Het die Peer de Welder heelemaal geen lood?
Toon keek hem verrast aan, want ook in hem meutelde de onrust-wekkende gedachte aan Celestien.
— 'n Knappe meid, hè? die Celestien, zei hij en er was een
klank in zijn stem als een lustige begeerte. — Dag Sjooke! riep
hij toen, plots elke andere gedachte smorend en op de Laane's
toe tredend, die hem hartelijk verwelkoomden.
— Ben de deer eindelijk, stouterd — nou ge zeid 'nne mooie
om mè' mijn af te spreken da'k karmis med oe zou 'ouwe.
— Kaind ik kost niet eer, lachte Toon, en in het gedrang greep
hij haar onder den arm-oksel; terwijl zij haar gelaat lachend -boos
naar hem toe keerde, keek hij haar vlak en dringend in de blauwe
oogen.
Toen werd het gesprek algemeen en Willem deed tante Filomein
van de Klat, 'n zuster van Teunis Laane, almaar lachen om z'n
zotte klap, want hij zag Toon monkelen met Sjooke, hoorde hem
vleiend spreken en zijn oogen keken haar voortdurend dwingend
aan, de flair hebbend om vrouwen dadelijk te overtuigen. Voor
de boerinnen kwam er nog bij dat Toon 'n meneer was uit-de-
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stad, anders sprak, anders kleedde dan hun sjokkerig-stijveboerezeuns. Ghijven kon het niet helpen dat-ie nu eerst kwam. Zij
kwamen zeker pas van hun heer-neef? want hij had hun toch ook
nog niet gezien. Sjooke geloofde hem en toen-ie haar nog bizonder
toe-knikte als of er iets heel vertrouwelijks was gezegd, meende
ze dat het er nu wel van komen zou en reeds keek ze de voorbijgangers zegevierend aan.
— Waor zienen we n'oe strakskes? vroeg de ouwe Laane toen
ze stil stonden voor het huis van Cornelissen.
— We komme zoo bedeentjes langs, groette Toon en hij
knip-oogde veelbeteekenend tegen Sjooke die kers -rood blozend
voor hem stond, pluk-trekkend aan den zwarten spannenden glacéhandschoen.
— Die Sjoo zit aan den haak, zeg, meende Willem. Profiteer
d'r nou van — —
— Zoo ver zijn we nog niet, weerstreefde Toon, maar z'n gezicht lachte geheim-vergenoegd, en hij stapte trotsch als een haan
verder. — Kijk, meesmuilde hij met bitse verachting, daar heb
je de zeun van Verdiest-den-Bels. Wat 'n branie. Meneer willen
zijn, ja-wel dat gaat maar zoo -- 'n belzen-douaan — straks
staat-ie je wasch na te kijken of 'r 'n pondje tabak in zit.
De douaan kwam aangeslenterd in z'n grijs-groen pak, de képi
op een oor, 'n lacherig geel-bleek gezicht met staal-koele oogen.
Verwaand strevelde hij de snor-spiraaltjes óp, keek glunder naar de
rijke boerinnekes, die gichelden en verlegen bloosden.
— Laat die knul om-waaien -- hé'je iets tegen dien vent?
— Z'n ouwe da's ook zoo'n salpeterkop. Met dien armoed-zaaier
van 'n douaan heb ik 's mot gehad over 'n kalfkoei — benaderd! —
zoo'n dooje commies — kostte me vijftig zoof — — dat wil nou
scharrelen met Celestien — net 'n goed kantoor.
— Zoo, zit de meid er weer tusschen, grinnikte Willem.
— Groet die vent niet te-rug, zeg, als-ie soms flauwsjes maakt.
De douaan groette maar het lachje vertrok zich tot 'n
grijns toen-ie de brutale oogen der twee in-keek, die twee heeren
die geen stap uit den weg gingen en hem beleedigend fixeerden.
Willem lachte hardop, terwijl hij dadelijk een vijand zag in den
olijf-kleurigen man die met fransche aanstellerij voort-wandelde.
— Da's 'n poen zeg. Voor zoo'n vent moet je toch oppassen —
die kerel is valsch — als-ie jou te grazen kan nemen — nou —

580

TOT HET UITERSTE.

— Dan moet-ie vroeger opstaan, blufte Toon. — Zoo! daar
hebben we de afspraak, Truus en Sjurlien.
-- Laat dié nou schieten, mopperde Willem die het geval ernstiger
opnam. Maar Toon, dol op elk avontuur en geen gevaar vreezend
al mislukte elk beraamd plan er door, ging naar de meisjes toe en
slenterde met hen de kermis weer over.
Onder de juichende zon die al in daling tegen den fiets blauwen
hemel goud -pulver poeierde, onder den wijden hemeldom stolp koepelend over het grens-plaatsje, klots-hoste het jan-klaaserige
kermis-spektakel door de witgebleekte dorpsstraat. Van einder tot
einder en in schakelring om het warm begloeide dorpke cirkelden
de paars-donkere mastetoppen met zacht glooiende hellingen en
dalingen als vast-aan-een -gesloten purper-vale heuvelen, waarover
de glas-dunne lucht doorzichtig boogde, hitte vangend van fel uitvierende zomerwarmte, een leste hoogtij van gloed stralende zon.
Er luwden aan geur van open- springende mastproppen, van
smeltend druppende hars, van uit-wasemende braam en erica, rijs
en bessem, bunt en stroo. Nu schoven enkele room -gele wolken
zilver-wit berand over het goudende licht en meerdere vlotten aan,
schaduw - schermend langs de stil pralende zon die al lager gloeidemet tinteling over de naald-stippelende mastekronen. Zacht geruisch
van weste-wind zuifelde door de warmte, koelte wuivend van zee
en Scheldeboorden, even bol-flappend de kleurige vlaggen, even
op-stoeiend 'n grijze stofwolk. En over de geel-bruine heuvelen,
kuddend tegen den horizon, waarde alreê avond-blauw donker.
Neêr almeer het glorieuze licht en tot gouden zuilen slaand de
gladde stammen van het mastewoud, purperend de donkergroene naalden, waartusschen avondrood flonkerde met weerlicht glanzen tegen den hemel van goud-oker en scharlaken-oranje, en
al lager daalde de zon met heviger gevlam over de wolken ...
In het oosten vlotte het koel violet met 'n enkele vochtig-glinsterende ster.
In breede kringen stonden boeren en boerinnen om den mallemolen. Met 'n duw en 'n gilletje sprongen ze telkens troepsgewijze
op het rond-vlakkende plankier. Een bel rinkelde, 'n paard zette
scherp aan op het gestrooide zand -cirkeltje en klauwde de keien
vuur-ketsend bloot, 'n zweep knalde, kleine belletjes als van 'n
arresleê klingelden, 'n orgel schetterde oorverdoovend met glashelder geting-tang van 'n triangel en norsch gebrom op een
,
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turkschen trom, luid klinsterden de koperen bekkens, wiele-waaiend
zette de boel in beweeg. Licht van petroleum-lampen schitterde
over het glimmende koper, beglitterde de witte kraaltjes als vele
aan-en-geregen hagelsteentjes. Fluweelen doeken zwart, met senella
voering rood, het al berand door zilver passement, beschubt met
glinsterend rondetjes, vaanden stijf van goud-galon en kleurige
kraaltjes-franje boven de hossende lijven der dansende scharen.
Op de houten-peerden, beschilderd grijs met zwarte streepen als
zebra's uit een speelgoeddoos, op de schuif-gladde ruggen van
geel geverfde leeuwen met menie-roode muilen, kwaadaardig in
grimmen open, sprongen de buitenmenschen, even vreemd kijkend
naar het imponeerend rijke geschitter van licht kaatsende spiegels.
Maar ze gilden al in den snellen omzwaai en hun rokken vierden builend op den wind, koelte wuifde langs de warme hoofden , joelende
muziek uit gongende bekkens, het roffelen der trommen deed de
mensch-kinderen luide uit•juichen van plezier. En ze riepen „seluut"
en „bejour ", zwaaiden met groote witte zakdoeken, als vertrokken
ze voor lang weg van die daar buiten stonden. Lol gudste als
met warme stroomen uit dien cirkeldans der leute, en de pret
waaide nu aan uit de stampvolle kroegen, buitelde voort van huis
tot huis, koper-muziek schetterde den landweg over die aan beide
zijden der huizen-einders, lijnrecht de mastebosschen in- spoorde
met geheime purper donkere gangen waarin vaag merkbaar vrijende
stoeiende paren bewogen. Hossend en zwaar stampend draafden
de scharen door het dorp.
Toon, die met Sjurlien en Truus uit den malle-molen stapte,
wenkte Willem om meê naar het witte Peerd te gaan: bij Peere
de Welder was fanfare-muziek en er werd gedanst.
--- Hoe zijn ze? vroeg de jongere onder het voortgaan door der}
blauw-donkeren avond•schemer.
-- Onder 'n hoedje te vangen, fluisterde Toon, maar wees
nou stil.
— Sla dan toch je slag, drong Willem aan, bang dat alles weer
verkeerd zou loopen.
— Hangen hè' geen haast.
— Maar jij wel, bromde de jongere — over 'n paar uur zijn
ze geblazen en dan weten we nog niks.
— Laat dat nou aan mij over — ge komt pas kijken, morde
Toon driftig. Zwijg nou, want ze merken dat we over zullie praten.
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Je maakt ze achterdochtig met oe stiekum geleuter. Klets liever
tegen Sjurlien.
— Met de zak op oe kop huis toe, spotte Willem die toch deed
wat hem gevraagd werd en praten ging met Sjurlien, die telkens
zonder een enkele rede hard begon te lachen.
De voordeur bij de Welder ging open en als door een nauwe
sluis stroomden de menschen de straat in. Telkens stonden er
weer nieuwe drommen in het vocht-klamme zuur-riekende portaal
te wachten om de grauw-besmookte herbergzaal binnen te dringen,
waar de kletterende klanken in los-knetterden als 'n vuurwerk van
zevenklappers en voetzoekers. Toon en Willem voorop drongen
ze allen met een hi-ha-hos de zaal in. In grijzen stof-schemer, lichtkringden de enorme petroleumlampen met ros-fakkelenden schijn.
Onder dien geel-waletenden nevel klompten de buiten-menschen,
hun roode gezichten warm bezweet, de stramme beenen in ongewone beweging plomp stijf scharnierend óp en neér. De vloer
neêr, de plat-grijze vloer neêr en als in golving weer óp onder
het stampend geweld en vlottend in beweeg van schaduw-cirkelende
rokken, open en weer gesloten aan-éen, in vale vlakheid tusschen
en onder de trekkende beenen der hossende scharen. Zwarte gestalten voort in snellende vaart, stil, beweegloos saam-geschokt in
een hoek en weer los, wringend en duw-stompend de nikkende
elbogen als een ram vooruit, de plankerige lijven stug en voor
botsen onverveerd aan-dringend en op-springend. De krijschmuziek
geel-spuwend voor hun rood-ziende oogen, het dans-rythme als
een vlooien-krieuweling in de beenen.
Toon danste met Truus, Willem trachtte vooruit te komen
met Sjooke, maar die werd zwaar van op-brallend lachen en viel
amechtig neer op 'n bank, leunde zwijmel-dronken tegen den
glad-koelen tegeltjes-wand. Willem schaterde maar mee, kraaide
schril als een morgen-dronken haan, kneep heur in de glimmend
roode appelkonen en krieuwelde in haar melk-blanken hals, bepereld met kruim-kleine zweet-kraaltjes, waarover de nekhaartjes
neer-krulden als het kittige staartje van een woerd. Hij keek
naar z'n broer die dansend voorbij trok. Toon had een norschen
terug-stootenden trek op zijn gezicht. — Da's mis, dacht-ie en
wijl hij hem even daarna de achterdeur zag uitgaan liep hij den
oudste na.
— Wel, hoe staan de papieren?
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— He'je dien Verdiest zien staan voor het buffet bij Celestien?
wrokte hij, sissend van nijd.
— Wat het 'r da nou meê te maken?
— Veul ! die douaan gaat er uit.
— Wat 'n wijsheid, ben je daarvoor hier gekomen?
— 't Kan me geen laars bommen, morde hij tierend, zich het
zweet van het voorhoofd wisschend.
— Die man zoekt 'n bruid- met-geld, plompte Willem wreed
— denk aan je plannen, zeg.
— Mijn zaken! driftte de ander, — zoo'n stuk douaan —
zoo'n .... en 'n vloek knapte tusschen zijn saam-gebeten tanden,
hij snelde voor Willem hem weerhouden kon de gelagkamer in.
Het was er zwoel - broeiend heet, als dampten de lijven hun
gloeiende begeerten uit. De lichten fakkelden feller op, springglansden in de verlangende oogen; zwaar hijgden de monden
bloed -rood en in langende zuchten open; de klef-warme handen
vast-genepen, de dansende lijven aan-een -geklit, de drank- zwijmel
daas in hun vertroebelde denken — het wrocht alles tot een atmosfeer van zinnelijkheid.
— 's Warm, zei Toon bedaard tegen Celestien die druk bier
pompte en popkes inschonk.
— Dat komt van het draaien, zei ze, hem koel strak aanziend.
— Willen wij 'nne keer, Celestien? lachte hij haar toe.
— Merci, 'k heb 't te druk.
— Ge kunt 't wel met dat stuk douaan, foeterde hij.
— Schelden doet geen zeer, bitste ze af.
Willem zag hem daar staan, leunend over het bekliederde zink.
Verdiest was de gelagkamer ingegaan en liep pochend zijn woondekens fransch te luchten.
-- Doe 't dan maar éen keer, zei hij vleiend, z'n drift nog meester.
— Dans met de rijkdom, smaalde ze.
— 'k Wil met jou dansen, verstaan! met jou en de rest kan
klieven.
— Als 't maar waar is, lachte Marie die naast heur vader achter
de toonbank stond. Peer de Welder grinnikte gemoedelijk, zijn
breed lijf leun-steunde zwaar tegen de binnen-kamerdeur.
— Mag ik, vader? vroeg Celestien blij.
— 't Is mijn goed zulle, let 'n bietske op dieën menier, zei hij
knip- oogend knikkend.
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Celestien trilde van opgewondenheid, ze had zoo lang op Toon
gewacht en eindelijk had ze hem hier aan heuren arm, terwijl hij
al dien rijkdom in den steek liet. Ze was er trotsch op met hem
door de lage gelagkamer te schrijden, arm aan arm onder de
oogen van al die menschen. Uit weer -wraak was ze met den douaan
gaan dansen, om Toon's jaloerschheid op te hitsen. Ze zwierde
heur rokken onder de deinende heup -wieging en stapte met huppelende kleine pasjes als 'n klein blij kind naast Toon, die een
oogenblik, pijnlijk verlegen onder de dringend - vragende oogen der
boerinnen, niet goed wist welk gezicht hij trekken moest. Zij keek
naar haar kleine voetjes in de zwart-gelakte pantoffels en lonkte
tegen heur oolijk jolig gezicht in den spiegel. De blonde haren
rafelden stoeiend 'lijk gouden draden: heur mond zei het, heur
oogen lachten het, heur beenen trilden er van, dans was in haar,
dans! een felle hartstochtelijke dans, met dien blonden rossigen
vent, dien wreed sterke, begeerd door alle andere meiden. En
voor ze den „pas van drai" deed, tilde ze met heur vrije hand den
spannenden rok op, waaronder een licht roze kous en een glinsterende strook van den witten rok zichtbaar werd. Ze sprak en
het was een lachen aldoor als het klokken van wijn uit een volle
flesch, lustig gebaarden heur armen, toen drukte ze zich bevend
aan Toon met heel heur dans -zinnige lijf. Dan kletterde de
muziek en bromde de tuba als het losknallen van pistolen. En
allen hosten en deden leelijk met hun ompantserde lijven in de
knellende zondagskleeren.
Maar Celestien met de losse roode blouse om de trillende puntborsten , den even te korten dun- zwarten rok als een schaduwveeg
over de slank-rechte beenen, danste met den zwier van eene belze
der dokken, huppelde vrij als een scala-meid. Toon voelde dat
warm kloppende lichaam onder den druk van zijn omarming beven,
het bloed suisde door zijn hersens, hij snoof den geur van die
bloeiende roode bloem op — — en ze cadanceerden op den domp stoot der tuba en maakten den pas van drai op de schreeuwerige
gilletjes der klarinet. En beiden neurieden ze, een lach van zinsgenot om hun braam -roode lippen:
Ziet 'm daar 's gaan
Hij heit z'n frakske aan....

Hun monden frisch als dauw-natte aardbeien dicht bijeen, maar
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de adem heet tusschen de email-witte tanden, de oogen daas van
zins -dronkenheid.
— Nog 's, zei Toon en hij sloot éen oogenblik de oogen.
— Laat ik eerst even gaan vragen, vroeg ze en twijfelend wat
te doen keek ze naar vader en Marie die druk de klanten bedienden.
— Ga dan even, dwong hij, maar kom gauw terug en hij drukte
krachtig haar warme kleine hand.
Celestien knipoogde tegen den vader die weer voldaan glimlachend, zwaar leunend tegen de achterdeur aanschurkte.
— Bonsoir messieurs, mès-dames — klonk het luidruchtig van
den niet meer nuchteren Verdiest die, z'n groene klak op éen oor,
het geel -bleeke gezicht rood bevlamd, naar het buffet schreed en
dicht tegen de toonbank bleef staan. Hij tipte zijn houten pijp
leeg tegen den zink-rand, tufte toen onbeschoft op den vloer,
kraste hevig schurende met den voet na.
— 'n Popke? mam'selle Celestiene.
— Zoo ben-de daar weer, sprak ze kort en scherp.
— Awel schoon kiend, zie de gai me dan nie geere ? — Ah!
pardon — les amis de la ville sont arrivés — schenk 'nne kier
in — mag ik de heers wat offreeren?
— Offreer jij je soort — als ik wa' noodig heb, kan ik 't zelf
wel betalen, begrepen! buffelde Toon vinnig te-rug. En hij keek
den douaan nijdig aan met die} valsch wreeden blik van een stier
die rood ziet. Meer douanen kwamen binnen en stonden dra als
in gelid naast hunnen makker, de twee broers dringend in een hoek
tegen den witte- tegeltjes -wand.Willem wilde zijn glas bier van de toonbank nemen, maar de hossende dansers duwden hem naar voren en bij
toeval stiet hij tegen de képi van den voor hem staanden douaan.
— Pardon, zei hij beleefd en wilde de klak oprapen.
— Laat maar liggen, bromde Toon hardop en trad uit den
hoek, belette Willem daardoor naar voren te komen.
— C'est pas poli, dwong de douaan, zijn fransch poenend.
— Spreek je moerstaal, jong van 'n muilezel — grimde Toon en
bijval klonk van de hoorders met handgeklets en voetgestamp.
Het werd even stil in de broeiheete gelagkamer, als voelde men
den ruzietoon hevig prikkelen in de lust-loonre hersens. — Hij was
goed! dan moest-ie ook maar geen drukte maken, zoo'n belzen
douaan — je moerstaal — en muilezel — dat was heel goed, en
de boeren grinnikten, 't was héel belangwekkend.
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Verdiest keek een oogenblik in het strak -verbleekende gezicht
van zijn pootigen tegenstander. Maar de klarinet zette de eerste
tonen van een wals in. Toen deed Celestien het toonbankdeurtje
open om met Toon te gaan dansen.
— Awel, kom'nne keir hier, m'n schatsje, vleide de douaan en
greep heuren arm vast.
— Af-blijven nom-de-zju! vloekte Toon die wit om z'n neus werd
en hij duwde twee douanen op zijde. Maar de anderen lachten
smadelijk en stampten dreigend op den grond.
De muziek hield op — 't waren maar een paar maten voor de

inleiding geweest. Paren stonden luisterend stil, boeren kwamen uit
de grijs-vernevelde hoeken groot zwart opzetten, allen drongen
naar het midden der herbergzaal als een breede levende dam.
Handen omklemden krampachtig stoelruggen, in eikenstok viel
dreunend op een tafelplat. Verdiest leunde tegen het zink, z'n rood
aangezet gezicht valsch vertrokken, de staal-koele oogen flitsten in
het vochtig glanzende wit — hij snoof als 'n hond die bloed ruikt ...
— Wie commandeert 'ier honden? schreeuwde de douaan luid en
hij richtte zich hoog op, nog steeds de hand om den trillenden
arm van Celestien.
— Ik! blitste Toon. Jij blijft er af, meneer den douaan. Wèg met
die poot! En hij neep met z'n tang- knijpende hand in den biceps
van Verdiest, die van pijn los moest laten.
— Zoek-te gai ruzie? awel komt er'nne keir oit! De makkers
dekten hem, hij keek onversaagd om, de karabijnen stonden daar,

hij kon een oude rekening vereffenen. Boeren trokken langzaam
schuifelend terug en een breed stuk vloer vlakte plots grijs leeg
tusschen die voor de toonbank stonden en de dansers. Een douaan,
z'n kans schoon ziend, wilde Toon in den rug vallen. Maar Willem
die tot dat oogenblik bleek en zwijgend tegen den licht-blanken
tegelwand had geleund, drong snel in hun midden, sloeg met de
vlakke hand den onbedachte in het gladde gezicht.
Het kletste uitdagend, kort hevig als 'n spotlach.
Toon keek bewonderend naar den jongere, die bedaard een
zakdoek uit z'n vestzak trok en zijn hand afveegde.
Nog was de stilte er éen moment na dien flap, dat het zuchten
der zwaar bedrukte borsten hoorbaar was.
— Toon! niet vechten, gilde plots Celestien, zich om den nek
van Ghijven klampend.
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— Geen meiden, zei hij driftig en duwde haar terug.
— Uit de voeten, scholden de douanen.
Verdiest liep onbesuisd als een dolle op Toon toe, die met
Willem tegen de wit-en- blauwe tegels leunde, beiden de armen hoekig
aan het lijf gedrukt, de vuisten gebald, de knieën tot springen
gereed gebogen.
— Neem dat mee naar huis, lachte Toon en bokste den douaan
tusschen de oogen. En een die tot vervelens toe had staan schreeuwen „komt 'r 'nne keir oit ", werd door Willem schielijk in de haren
gevlogen. Die trok en schopte den schreeuwer tegen z'n zitvlak,
dat hij tegen den dam van boeren aanbeukte. Toen kloenden ze in
een ommezien, vóor iemand er op bedacht scheen, tegen den grijzen
grond die wel leek in- een-te-butsen onder den verpletterenden neérval. Ze stonden op ranselend, vielen weer near vloekende, rekten
de pezen krakend, worstelden nog slaand op den vloer met haam rende vuisten, de koppen barstend vuurrood, koortsheete oogen
puilden uit, de tanden knersten wreed, gebeukte kaken kraakten, ze
scharrelden op- en werden weer neêr- gesmeten, de schor gevloekte
kelen reutelden hijgend, de vloer dreunde, de veerende planken
zwiepten wijkend. Met verpurperd gezicht stond de douaan éen
oogenblik versuft, wijl heel de gelagkamer voor zijn verdaasde
oogen om -duizelde. Ghijven zag hij weér hoog op temidden der
douanen die hem als klitten aan het lijf hingen. Geluiden loeiden
op, vloeken en kreten knersten tusschen toegebeten tanden.
Toen gebeurde het.
Met een weifeling eerst nog in de slap- bevende beenen, maar
gaande al fermer, liep Verdiest naar de karabijnen.
Weer werd het stil en 't lawijt dompte plots. De eerst opdringende boeren die wilden helpen, omdat het geen partuur was vijf
tegen twee, schrokken terug. Ze zagen den koel- blauwen geweerloop gevaarlijk staalglanzen.
— Passage! brulde Verdiest heesch.
Het slaan hield op.
— Vrijen aftocht, schreeuwden de douanen, grepen hun geweren
en trokken door de doorbraak van den menschendam.
Maar Verdiest alléen week langzaam voet voor voet naar de deur.
Met het boordje scheef om z'n als met koorden bestriemden nek,
het zwarte pak vol vuil-grijze stofplekken, stond Toon, de ros -blonde
haren in wanorde, midden op het grauw-leege vloerdeel dat breeder
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werd, al breeder. Vlak voor hem als een gaatje in den vaalblauwen mist, het loop-gat van het geweer.
— Weg! donderde Toon. — Schiet dan! als je lef hebt!
schreeuwde hij en rukte z'n vest los. Toen als een bezetene
rende hij op den wijkenden bels toe, die de kans schoon ziend de
deur uitvlood — het nacht-donker in.
Met een schreeuwgil van verwondering zagen de omstaanders
Toon weerom komen. Kalm ging hij met Willem de huiskamer
van de Welder binnen, waschte en kamde zich na zorgvuldig zijn
beste zwarte pak te hebben geborsteld.
— Die éerste zeen kwam aan, zeg! zei hij trotsch op Willem,
maar die antwoordde niet, keek met bewondering naar Toon, die
in het gezicht van 'n karabijnloop geen spier had vertrokken.
Terug in de stal-warme gelagkamer begonnen ze weer dadelijk te
dansen, Toon met Celestien en Willem zocht de mooie Sjurlien op.
En stilde de muziek een oogenblik het oorverscheurend spektakel,
dan kwamen de jong'-vrouwen naar dien wilden vent en ze lieten
de boerezeunen in den steek om te draaien met zoo'n kloeke en
te leunen tegen zoo sterk een lijf. Sjurlien schetterde en drong
zich aan Toon op, maar die leek gek geworden, bleef koel en
ongenaakbaar.
Celestien, nog bleek, met dat doorschijnend blauw om de langende
oogen, sprak bijna niet, leunde alléen zwaar op Toon's arm en
klampte zich met het wilde dansen aan dien wreed-sterke die
háar en háar alleen behoorde. Hij begreep en siste woorden langs
haar blos-roodende wangen, die telkens bleek weer sidderden, en
de kleine warme handen zochten, steun zoekend, de zijne.
Vader de Welder was naar bed gegaan. Hij liet een ongezellige
leegte achter het kleine buffet. Marie, 'n deerntje van zeventien jaar,
sprak opgewekt tegen Willem, maar die antwoordde verstrooid
en hield voortdurend Toon in 't oog, voor-voelde dat elke bereking
falen zou.
Langzaam trokken de paren weg en al duidelijk hoorbaar werd
het ratelen der vertrekkende sjeezen en huif-karren in de wijder
strekkende gelagkamer-stilte. Er ontstonden leege grijze plekken
tusschen en voor de saam-geschoven tafels en stoelen. Nu praalden
de lampen met waaierende lichtbundels door de koffiekamer. De
blanke tegelmuren met de blauwe molentjes en de zeilende tjalken,
weerschitterden vrij de gelige schijnsels met óp-springende licht-

TOT HET UITERSTE.

589

druppen als maneglanzen in opribbelend water. Nog warrelden de
stof- pluisjes als een goud - pulver onder de lichtkringen, maar de
grijs - wollige tabaksmoor verdween met den lesten dronken boer.
Nog was 't zwoel warm, zin-prikkelend als een lauw bad. Celestien
schonk de dronken muzikanten voor het laatst in, nog éen wals
en dan voort.
Gevieren stonden ze daar in dien licht•suizelenden neér -val. Toon
voelde het bloed snellen door zijn lijf, hevig hoorde hij zijn hart
hamerend kloppen, z'n keel schorde droog en de aderslag trilde
koortsachtig. Zijn hersens werden als een brooze strakgespannen
glazen plaat die wel springen kon; de oogen gloeiden, hij rilde
en schokte als van zenuwen door-sidderd.
Huppelend als 'n ballet- meisje, de hooge wreef onder den opgeheven zwarten rok, op de punt van het pantoffeltje met de smal-lange
hakken: deed Celestien uitnoodigende bewegingen, deftige pasjes,
de blanke handen almaar wegtrekkend het dunne kleed om er heur
slanke rechte beenen in -te-dringen. Ze wiegde heen en weer heur
ronde heupen, ze stak heur borst vooruit ferm en hoovaardig in de
losse blouse — en de oogen lachten, de oogen vroegen, haar mond
als 'n rijpe bloed-sappige vrucht berstte open: wit blitsten de
email- blanke tanden.
Toon zag haar zoo, fel met 't zwart en rood tegen de schitterende wanden, rood, als een bloem zoo rood. Lust! om haar te
lieven, lust om haar te zoenen: die lustige meid met die lachende
oogen, die zoete meid met die braam -roode lippen, zoo frisch als
een dauw -zil'vrige druive, zoo lief als een lief haar kon zien — —
en vrouw! Vrouw om geen helle te vreezen, lijf en ziel aan hem
dien ze zoo lang had verwacht — zoo wreed! maar ook zoo
eeuwig zalig, om naar te droomen lang, om nu te bezitten hevig,
om er mee te vluchten al donderden alle plannen in een ...
Drift- verbijtend zag Willem het onvermijdelijke gebeuren. Verwonderd keek hij naar die twee, waarvan een stilstond met daas open
oogen en bleek als opgevreten van innerlijke drift en de andere
pirouetteerend op het klarinet- gemier van den dronken muzikant,
heur meisjeslijf statig wiegend en dan weer met zotte- glijrillingen
deed beven, de lust-oogen gloeiend, het doorschijnend blauw
schaduw-omkringend .... dan weer verbleekend, dan weer roodblozend de rijpe perzikdonze wangen.
Met éen sprong! en ze greep heuren rossen vent om het lijf en
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samen dolden ze omme, met den pas-van-twee in duizeling-wekkenden zwaai, de rokken punttend omhoog als in een woest tollenden
draai-kolk. En in dien zinsbedwelmenden zwaai, in die wieling van
laaiende lijfs-begeerten, zoenden de lippen en met dien kus, dien
éenen noodlottigen — was de tol voor het nachtfeest betaald.
Ze hadden de jonge zwarte uit den leeg donkeren stal gehaald
en het onrustig trappelende paard ingespannen. Miezerige regen
rafelde met nevelslierten mottend uit de grauwe hemelen. In den
na-nacht toen, waarin al de dingen futloos en bleek opstonden,
onder het verlepte ziekelijke licht dat doezelend uit de grijze
hemelen neerveegde, stonden de twee met hun nacht-doorwaakte gezichten, korzelig naast het luid-hinnikende paard, wiens
schallen schetterden door de gore morgen-daging. Toen het wreede
afscheid, de ver na-geroepen adieu's, het overkropte snikken van
Celestien die lang zwaaide nog met heur natgeweenden zakdoek
onder het flappende dunne vlaggedoek als een triestige wimpel.
Ze reden het ochtend-grauwe dorp door, waar alles schamper
brutaal stond te dwarsboomen onder den neerstuivenden regen.
Diep in hun jaskragen verscholen, keken ze naar het armoed-zoodje
op het voor-pleintje der dorpskerk, naar de glimmend gele strak
zeilen over de scheve doos-kanten der bollen-kramen en-gespan
speelgoed-spullen, de met groene verf bekliederde woon -wagens
als burleske dood-kisten op wiegende rotte wielen. Gevaarlijke
vieze honden ontwaakten grommend op natte bevuilde stroo-legers.
Het lichtlooze doode kermisgerei lag daar te versuffen als de
rotte wrakken van in elkaar gestampte oude tjalken, als een
gederailleerde woon-kotten-trein, met de zotte tjinkelingen van roestig
piepende lampe-hengsels, het lustlooze geflap van zat-gedrenkte
zeilen, het knorrig geschuur van 'n paar vermolmde planken
aan piepende scharnieren; en krankzinnig zot stond daartusschen
de bekwaam overkleede mallemolen 'lijk een op 'n stoel ingedutte poffertjes-waardin met reuzig opgeblazen crinoline, die
bultend omspande haar vette rondingen, en als een stijve ceintuur pronkten de schildjes met klad-verf-fantasietjes om de
monsterachtig dikke damen-taille. Enkele vlaggen flensden nog
landerig en verveeld uit de geblinde levenlooze huiskes, flapten
zwaar van regen hun lamme gewasschen kleur-slierten op den
luien wind. Overal moddikten papieren-snippers en leege builende
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snoep-goed-zakjes naast hel-roode vodden op het leeg-geloopen
terrein als afzichtelijk vuile bloedwindsels; leege doosjes waardeloos
en weggesmeten, nu het kermis-klatergoud er uit genomen was,
zwermden goor en vertrapt naast bemodderde papieren rozen.
Troosteloos triest groofde het kermis-wrak onder de lamme bleeke
luchten die aschgrijs voortmurrelden met stuifgezwaai van zieberende
regenslierten. Moedeloos keken de twee uit, naar den grauwen
geestloozen rommel waarin de klatergoud-garneering gedoofd was,
en een pijnigend berouw kroop in Toon omhoog, want diep in
zich voelde hij elke hoopvolle gedachte vernietigd. Woest werd
hij er onder en nijdig knerste hij de tanden nu alles, alles wat
hij opgebouwd had door dit stomme toeval weer verbrijzeld was
geworden. Diepe zorgen wortelden zich vast in zijn jongste
gedachten. Waar nu heen, wat nu gedaan, was niet elke kans
verkeken? Willem zat stram na-denkend den nieuwen toestand te
bepeinzen.
Grauwer en verdrietiger vlotten de wattende wolken boven de
wiegend ruizelende kronen der brons-groene masteboomen. Het
paard draafde vlot, blijde hinniklachen schalden door den weenend
klammen ochtend. Met verflensde afgematte gezichten, de hersens
loom-zwaar, zaten de twee zwijgend voor zich heen te staren den
langen eenzamen weg over, oneindig tusschen de sombere nachtgeheime bosschen, eentonig langs de vaal-purpere heuvelen waarop
buigend-dunne twijgen glinsterden met zilverige neveldraden onder
het suf-kleurloos gemier uit de slappe neerhangende fl odderwolken. Alleen de geuren frischten op, welriekend en goeddoend
als van mimosa, zwaar aanluwend op vochtigen wind uit het besproeide heidekruid; traag vlotten de bruine geuren der gespleten
masten, der gele amberkleurige hars en van uitgegroeide proppen
over den nat-geregenden weg.
Toen, lager nog, de water- zwangere wolkenlijven boven de eindeloos gestrekte polders. Oneindig het gore rook-gesmoor als een
spansel van roet-walmende schoorsteenrook van horizon tot horizon
in lam opwaaiende slier-bulten over de glanzend groene weiden,
het ronfelend groei-brommen der struische bieten-blaren, het kroosgewriemel der koolzaad-blaadjes, en hier en ginder op de afgevreten
stoppelvelden, als saam-puntende geweerrotten, de regen-natte korenbundels. Tusschen het weelderige geile gras boordevolle slooten, het
donker-groen en zwart-blauw water becirkel-wirreld door de neêr-
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druipende regen-druppels. Grijze schemer omwaarde de verste hoeven
en de dorpkes, puntende boomtoppen en kerkspitsjes vaalden purperpaars tegen den teem-grauwen horizon.
Dan vaag stompte de grijze toren. van het stadje boven den
kring van mastetoppen uit, en welfden de heuvelen met hun gele
zacht rondende ruggen in duinen-deiningen achter de zwartgerookte schoorsteenen van bruin-roode fabrieken.
Stapvoets ging het peerd door de dag-schuwe straten waarin
nog geen enkel gerucht leven wrocht. Naakt onbeschut stompten
de in-aanbouw-zijnde huizen hun grove bepleisterde muurblokken
omhoog. Het paard-hoef-geklots wekte de eerste geruchten door
de trieste loomheid der uitgesleten straten.
— Kom-de straks langs? geeuwde Willem.
— 'k Mot naar 't land, gaapte Toon.

VERZEN
DOOR

DAVID MOOLENAAR.

Die morgen.
Voor moeder.

Die morgen, als in 't nachtlijk huis de deuren
voor zwarte mannen zullen opengaan,
als stom- beslist ze uw doode lichaam beuren
en 'k wild- bewogen zal terzijde staan;
als 'k hoor hun schuifeltred de gang door zeuren,
naar buiten waar de donkre wagens staan,
en 'k in een duiz'ling volgen zal — en treuren,
en keeren zal -- en treuren nog, .... voortaan
alleen, zonder uw goed gelaat, uw lach,
uw stem, uw teedre zorg.... 0 moeder, dan,
die morge', in diè verlatenheid, voor 't eerst
waarachtig zal 'k beseffe' uw liefde teerst,
uw wijding schoonst, gij, gij 't dierbaarst van
al menschen mij, wie is, wie komen mag.
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Nu jij nog zoo bent.
Aan een lief klein meisje.

Nu jij nog zoo bent, zoo.... Ik meen: nu jij
je haar nog los draagt en je rokjes kort,
nu je nog over stoepjes huppelt, niet
'r aan denkend zelfs of 'r om gelachen wordt;
nu 'k jou bij tegenkomst nog groeten mag
met kneepje -in-wang of blij - luidruchtig woord,
niet bang één oogenblikje ook maar, dat „ men"
boos kijkt en zeggen zal : dat 's niet als 't hoort; —
nu jij nog zoo bent, zoo .... , o kind, ik moet
maar aldoor denken: gauw zal 't anders zijn;
dat mooi -intieme houdt geen stand, en dan ... .
o dan...., want dit te denken doet al pijn.
Kon 'k nu je zoo maar houden, zbo .... o, o,
mijn heele leven op de kleine steentjes,
in de oude straat, zoolang 'k nog wandlen zal,
altijd die grappig - lieve, huppel-grage beentjes,
altijd dat blozend blonde kopje, altijd
die glinsterooge' en tandjes wit als krijt,
jou lach, jou stem.... ons even bab'len saam ...
dan 't blij gevoel .... 0, 't zoo te houde' altijd ...
altijd!
GRONINGEN 1904.

KINDERGEDOE
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ANNA VAN GOGH -KAULBACH.

Op 't zonnige pleintje puft de stoomtram, geblakerd, heet stoffig, de ruiten grauw-dof, groezelig, alleen aan de locomotief
hier en daar felle lichtketsing op 't koper van knopjes.
De machinist, oliekan in de hand, bukt zich bij de raderen,
zijn zwarte jasrug vettig glanzend; de beenen stram wijd-uit als
twee glimmende zwarte palen. Uit de machine neuriet zachte
suizing, en de lucht in zweeft een ijl rookkolommetje, zoo fijnen
dun, dat 't bijna verwaast vóór 't nog zichtbaar is.
In de tram een paar reizigers: een vrouw met stil slapend
kindje, 't gezichtje vuurrood, zweetbedruppeld tusschen de wollen
doek, de handjes in onrustig beweeg tegen 't warme lijf van moeder
als zoekend naar koelte; een paar arbeiders in smerige pilow broeken
en vettig bevlekte jassen; in den anderen wagen een oude heer,
suffig dommelend, de grijze baard plekkend tegen de dof-zwarte
jas, een jonge dame, naziende haar pakjes met inkoopen: handschoenen, dassen, een boek.
Er komen nog een paar heeren aan, eerst in een vaartje het
pleintje opstuivend, dan in eens langzamer als ze de tram zien,
zacht suizend nog, als dommelend, zonder belgetik.
Hen voorbij stampstappen een paar schoolmeisjes, dikke, wat
plompe kinderen met kleurige, grof-lijnige, frissche gezichtjes,
de donker-blonde haren recht neervallend langs de rond- mollige
schouders. De oudste, klein-vrouwtje al, in blouse en rok, waaruit
boven de laarzen maar even de dikke kuiten te zien komen, de
andere in kortere roode hangjurk, die telkens aanwaaiert tegen
't dik- mollige lijfje, de armen bloot, zongebruind.
Als ze bijna ingestapt zijn in den leegen achtersten wagen, haalt
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haar een ander meisje in, tenger figuurtje, lenig, gracieus, in de
lichtblauwe hangjurk, die meezwiert en wipt met ieder beweginkje;
het gezichtje wat scherp met 't spitse kinnetje en 't fijne wipneusje,
de mond met dunne lippen bewegelijk, als licht tot pruilen geneigd.
De kleine licht-blauwe oogen, even maar beschaduwd door de blonde
wimpers, kijken scherp rond, de wangen zijn wat hoog-rood door
't harde loopen. 't Licht-blonde haar zwiert om 't hoofdje, luchtig,
zijig; de fijne handen zwaaien driftig de schooltasch.
„Rie en led, is dat loope ! "
Met een plofje valt ze neer op de bank in de tram, haar beentjes
opwippend, dat de lichte rokjes opwaaieren; dan even blijft ze
zitten, licht hijgend, de oogen gesloten, de blauw-dooraderde
hand met de schooltasch slap neerhangend. De zon schijnt op haar
haar, dat goudglanst met diepe lichtkolkjes.
, De andere meisjes zijn ook gaan zitten. Marie, de oudste, wat
schuintjes vooraan op de bank, Ida plomp, ver naar achteren.
„ Kijk Wies es," zegt Marie, wat heeft ze hard geloope l"
Wies doet haar oogen open, knikt even, de lippen wat vooruitgestoken tot pruilmondje.
„Jullie vliege ook zoo."
„Nou, waarom moest je ons inhale? Jet is der ook nog niet."
„Die moet natuurlijk weer schooiblijve; ik moest m'n popje
hale. Pf, wat is 't hier heet, ik stik nog !"
„Ga dan buite zitte," nuchtert Marie, wieg-staande in den wagen,
haar handen aan de leeren lussen langs den bovenrand.
Wies schudt even haar hoofd, loom-moe, dan ineens gaat ze
rechtop zitten.
„Wille jullie 't zien ?" Ze zwaait haar tasch op schoot, haalt er
een pakje uit; de anderen hangen om haar heen met nieuwsgierig
verlangend gekijk.
Even dreunveert de tram en binnen komen weer twee meisjes.
Vooraan een breed figuurtje met guitig, rond lachgezichtje tusschen
donkerbruine krullen, die dans-huppelen met iedere beweging, de
bruine oogen vol ondeugds-tinteling, de mond wat groot met volle
roode lippen, de wangen frisch-rood naast 't even-gebruinde om
neus en mond, en toch heel dit onbewust-verleidelijke overwaasd
door eenvoud, door kindonschuld. Achter haar, een wat grootei
meisje al, spichtig, uit haar krachten gegroeid, heel 't lijf bewegen wat houterig, zonder fijne meisjesgracie. 't Bleeke sproete-
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gezichtje vol lief-zachte trekjes, de oogen groenig-grijs, met iets
ouwelijk-bezorgds.
Vriendelijk-blij wordt ze ontvangen; Wies, dadelijk, levendig,
met haar scherp stemmetje: Tine, kom je naast me zitte, kijk es!"
Ze rolt 't pakje los, haalt 'n popje te voorschijn, klein houten lijfje
met fijn wassen kopje, zoeterig rose beschilderd, 't mondje eeuwig
lach-open om twee tandjes te laten zien. Wies houdt 't achterover,
dat de wassen lidjes neerglijden over de kraaloogjes, ze kijkt 't aan,
heel haar gezichtje overstraald door klein-moedertjes-verrukking.
„Vin je 't niet lief?" vraagt ze, haar gezichtje vlak bij dat van Tine.
,,Snoezig"! vindt Tine en ,,beeldig", Ida.
Wies strijkt 't popje over de ponyharen.
„Dat staat toch veel beter hè, dan zoo ver uit der voorhoofd ?"
„Ja ", knikken ze allemaal, maar Jet lacherig:
„Nou kan je der muts niet afzette."
„Jawel."
Wies haalt 't mutsje van 't poppekopje, dat van boven wassigwit blinkt.
„Kijk, wat kaal," minacht Jet.
Wies trekt haar pruilmondje, en dan met teederheidsgebaartje de
pap tegen haar borstje drukkend: „Dat doet niks, 't is toch lief."
De tram komt in beweging, schokkerig bonkend eerst, dan vlugstootend, de bel tik-tikkend in eentonigen rhytmus.
„Hè jij je popje niet, Tien?"
„Jawel."
Tine, met loom bewegen, haalt uit haar tasch een popje met
lange gele jurk, waaronder de beenen bloot uitsteken.
„Wat leelijk haar hè ?" vraagt ze, „net 'n platte pannekoek.
Ik zal 't es opsteke."
„Ja, dan is 't net 'n dame," valt Marie bij, „dan moet je 'n
damesjapon voor der make," maar Wies, met even lip-optrekken:
„'n kindje is toch veel aardiger."
„Ik heb ook 'n kindje!" roept Ida, kijk maar!"
Wild trekt ze uit haar tasch een slap blauw jurkje, door de
mouwtjes steken dunne witte lapjes en boven 't halsje bolt een wit
kogeltje, griezelig bleek en glad zoo op schijnlijfje.
De meisjes schateren op, Ida eerst ook, maar langzaam, onder
't aankijken van 't schijnpopje, wordt ze ernstig, haar gezichtje
verzacht of ze echt kindje er in ziet.
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„Nou, is 't niet net een echte pop?" vraagt ze.
Jet proest-lacht, maar Tine, goedig: „O 't heeft arme ook, dat
had ik niet eens gezien."
„Wat zit der in de kop?" vraagt Wies nieuwsgierig, „'n knikker?"
,,Nee."
„Wat dan ?"'
„'n Balletje," aarzelzegt Ida.
„Ze moest 'n muts op, ik heb 'n prachtig lapje zij ," zegt Marie,
,.kijk, rose."
Ze haalt 't uit haar tasch, gelijk met een boek, waarin ze gaat
zitten lezen.
„O ja, zal ik 't make?" ijvert Wies.
„En dan moet je met 'n potlood 'n gezicht der op teekene,"
raadt Tine, haar vinger strijkend over 't witte bolletje, kijk z66:
'n mond, 'n neus en twee ooge."
„Net 'n doodshoofd," plaag-lacht Jet.
„Ajakkes! " Wies trekt haar neusje op, toch even lachend; maar
Ida boos: „Da's weer wat van Jet; toe Wies, maak dan 't mutsje."
Wies ijvert met naald en draad, de dunne, fijne vingertjes plukrukken, plooien aan de dunne zij met handig bewegen, de pinken
in de lucht.
Ida kijkt ingespannen.
„Nou moet ik bij jou op visite zijn," zegt ze, „en jij maakt
wat voor me."
„Mag ik dan meid bij jou zijn ?" vraagt Jet aan Tine.
„Goed."
Tine begint haar popje uit te kleeden.
„Zal ik dat dan doen ?" vraagt Jet. „Mevrouw, mag ik 't kind
uitkleeje ? "
Ze steekt de hand uit, maar Tine met afweer-gebaar: „Nee,
daar vin ik nou niks an, as je 'n meid hebt, en die moet alles
doen... ."
Ze kleedt verder de pop uit met langzame liefheids-beweginkjes.
Maar als de jurk niet gauw uit wil, keert ze de pop om, schudt
haar zóó uit de jurk.
„Wat moet ik nou doen ?" zeurt Jet.
„Och, 'k weet niet."
Jet, verveeld, blijft een poosje kijken, landerig hangend op de
bank; dan ineens weer opgewekt:
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„Nou weet ik wat, ik moest de dokter zijn en Ida de pleegzuster, en dan moest 'Vies' kindje ziek zijn."
„En Ida is bij me op visite."
„Nou, dan komt Tine maar bij je."
„Goed, kom jij dan 't kindje hale, Ied?"
Ida staat op, loopt de tram door, even wankelend als de tram
schok-bonkert bij een bocht van den weg; dan komt ze bij Wies
staan, roept: „ ting ! "
Wies staat op.
„O, de zuster om 't kindje."
Wies neemt de pop, kust 't wassen gezichtje met huilerige liefheidsbeweginkjes, dan geeft ze haar aan Ida.
Jet wacht in 't andere hoekje, haar gezichtje lacherig-ondeugend,
de bruine oogen prettintelend; toch in haar houding trachtend naar
iets gewichtigs.
„Ik ben de professorin ! " roept ze.
„Och kind, die bestaat niet," snibt Wies.
„Dan bestaat ie nou maar wèl ! "
„Ie, ie, zeg dan ten minste ze," vermaant Tine.
„Ze dan, schooljuffer," gooit Jet terug met gichellachje.
Wies en Tine naaien weer ijverig, samen plooiend, peuterend
aan 't mutsje; Jet en Ida kruipen in haar hoekje, diep gebukt over
de bank, waar 't popje tusschen haar in ligt.
„Klee der maar uit," zegt Jet gewichtig, dan even weer proestlacht ze, maar dadelijk effent zich haar gezichtje tot grappige ernst,
het voorhoofd saamgetrokken tusschen de dansende vroolijke krullen.
't Popje ligt naakt nu, stijf 't houten glimlijfje, de oogjes toe,
't mondje met den eeuwigen lach, vreemd, onecht.
Ida houdt 't kopje in haar hand, Jet, met een potlood, beklopt
't houten borstje met felle tikjes, houdt dan 't potlood rechtop,
als een stetoscoop, luistert aan 't andere eind.
„Ze moet geopereerd," beslist ze, haar stem somber- plechtig, „ik
zal der weg make."
„Nee, dat moet ik doen," ijvert Ida „en jij opereere."
Ida houdt een stukje gomelastiek onder 't houten neusje, jet,
vlug, haalt een wit zakmesje te voorschijn, peutert 't open met
tikjes van haar nagel.
In eens 't scherpe stemmetje van Wies: „as jullie maar niet eng
met der doet, maak der niet kapot, hoor!"
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Ze kijkt strak naar de twee in den hoek, heel haar gezichtje
onrustig-bezorgd.
Maar Ida luchtig-afwerend: „Wel nee, ze wordt geopereerd, maar
we doen 't niet echt."
Samen smoezen ze over de bank, Jet en Ida, fluisterend, zonder
lachen nu, heelemaal in 't spel. 't Mesje, dof-roestig, zweeft boven
't poppelijfje, nu en dan even 't bekrassend; dan in eens, als zelf
verschrikt, de hoogte in.
Marie, lekker in een hoekje gedrongen in strak gekijk op haar
boek, hoort niets, heelemaal weg in 't verhaal, haar knieën wat
opgetrokken in de spanning van 't lezen.
In eens staat Ida op, gaat naar Wies.
„Ting ! "
„Wel zuster ?" vraagt Wies met nuffige groote-dames-stem.
„Mevrouw, Zusje. . . ."
„Corrie ...." verbetert Wies.
,O Corrie .... ze is geopereerd en ze moet nog 'n heele tijd in
't ziekehuis blijve."
„Nee, da's flauw!" snibt Wies in eens, heel 't gemaakt-nuffige
weg, haar tengere schoudertjes schokken driftig, de beentjes schop
heftig tegen de bank. „Dan heb ik niks meer an m'n kind! "-pen
Maar Ida, blijvend in haar rol, stijfjes, de bruine armen slap
langs 't mollige lijfje: „Ja, dat kan niet anders, u mag der wel
is komme zien."
„Nou ja, wat h@ 'k daaran? ik wil der weer hebbe."
„Jij zit toch te naaie," roept Jet uit haar hoekje, „dan hebbe
wij niks."
„Ik wil der terug hebbe," houdt Wíes vol, koppig.
„Nou goed, dan moet ik 't gaan vrage."
Ida loopt weer naar Jet, komt terug met de pop.
„Ting!"
,,Mevrouw, hier is Corrie, ze moet nog te bed blijve."
Wies haalt de pop naar zich toe met driftigen ruk; dan weer met
de groote•dames-stem : ,,O, dank u, 'k zal er voor zorge."
Ze legt 't popje op haar schoot, kijkt er weer naar met verrukt
gezichtje, 't mondje half open, lief-dodijnend: „slaap kindje, slaap !"
Marie kijkt op; legt haar boek neer, buigt zich voorover.
„Toe, pas der nou 't manteltje is, dat nog in je tasch zit."
„ En ze is ziek."
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„Dan is ze maar weer beter; toe, laat is zien."
Wies rommelt in haar tasch, haalt een grijs manteltje te voorschijn,
trekt 't de pop aan.
„Snoezig!"
„ Rafelt dat goed niet erg?" vraagt Tine, 't mouwtje, waar wat
rafeltjes uitsteken, beplukkend met haar lange vingers.
„Wel nee! 0, daarom ? " Wies trekt even haar pruilmondje; „da's
'n beetje te veel op de kant genaaid; 't is toch lief."
„O ja 't is beeldig!" geeft Tine toe. „Nou ga ik wat leze."
Ze zoekt een boek uit haar tasch, bladert er in, telkens haar
vingers belippend.
„Tien, moge wij jou popje dan ?" vraagt Jet.
Tine aarzelt even.
. Mag 't?"

Nog even wacht Tine; dan: „ nou neem 't dan maar."
nu achterover met haar boek in de hand, de spichtige
beenen over elkaar, dat de jurk strakt over de magere knie.
Wies ziet even starend naar de dansende stofjes in den wagen.
„ Hè, wat is 't toch warm!"
Schel gefluit van den conducteur; schokkend stopt de tram, de
raderen gil-knarsend en piepend.
„Ajakkes, die komme hier!" roept Wies, zwaait de tasch van
de andere bank op haar schoot.
Twee dames puffen binnen, knorrig rondkijkend naar de overal verspreide pakjes en boeken.
Tine, vlug, ruimt wat weg, dat er een halve bank leeg komt,
waar de dames omzichtig gaan zitten, loom een paar woorden
zeggend, half- fluisterend, telkens kijkend naar de kinderen.
Jet, met ondeugende flikkeroogen, fluistert achter haar hand in
Ida's oor, vroolijke rake opmerkingen over de twee dames, dat Ida
proestlacht met bibberen van de roode wangen; Wies bergt haar
pop op, haalt dan ook een boek te voorschijn, blijft er strak in
Ze leunt

kijken, haar gezichtje pruilerig geërgerd.
Even kijkt ze op, als de tram weer stopt en Ida, Marie en Jet
uitstappen. „Dag!" roept ze even terug, dan weer oogen in haar
boek tot zij en Tine ook uitstappen.
„Vervelend, zulke menschen bij je," zegt ze, „nou dag!"
Op een drafje vliegt ze de stoep op van een coquette villa,
Tine langzamer, den tuin binnen van een huis aan den overkant.
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Eenige maanden geleden trachtte ik in Het Weekblad De Amsterdammer aan te toonen het verschil tusschen goede en inferieure
strekkingskunst, ze ter verduidelijking vergelijkend met goede en
inferieure symboliek, naar de onderscheiding, door Maeterlinck zoo
duidelijk geformuleerd.
Goede symbolische kunst doet het symbool uit het kunstwerk
verrijzen, zonder dat de kunstenaar er nadrukkelijk de aandacht
op vestigt of voor vraagt. Zij maakt, omdat zij veel suggestiever
werkt een veel dieperen en meer blijvenden indruk dan de symboliek
met voorbedachten rade, waarbij de artiest ons als van te voren
aankondigt wat hij gesymbolizeerd heeft, wáár hij in 't bizonder
onze aandacht voor winnen wil. Bij de eerste zijn we argeloos
ontvangenden, die op een oogenblik de hevige ontroering voelen
van iets schoons dat in onze ziel tot wording komt, bij de tweede
zijn wij ingespannen, wachtende of werkelijk in onze ziel vervuld
zal worden wat de kunstenaar vooropstelt. En het begrijpen van
de intentie port vanzelf ook ons intellectueele vermogens tot grooter
werkzaamheid, dan voor de ware stemming om een kunstwerk te
genieten wenschelijk is.

In het literaire voelen wij het verschil het zuiverst bij vergelijking
van sprookje en allegorie.
We lezen een sprookje om de bekoring van 't verhaal alleen.
We geven ons als kinderen aan het genieten van de poëtische voorstelling. Maar als de dichter slaagt in zijn werk, dan
voelen we uit die schoonheidsemotie nog een andere tot wording
komen: we ervaren den dieperen zin, zien het geheel als symbool.
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Aan de allegorie daarentegen kunnen we ons niet argeloos geven.
Want de auteur kondigt ons áán de dieper bedoeling, geeft namen,
die een bizonderen zin hebben in verband met het geheel. En nu
gaan we bij de lezing vanzelf met ons vernuft te rade, trachten te
begrijpen, volgen omzichtig den schrijver om toch maar àl zijn
bedoelingen, in de verbeelding van vernuftige bedenksels, te verstaan. De indruk van zulk een werk, al is het in zijn soort geslaagd,
kan moeilijk méér zijn dan een grootendeels intellectueele appreciatie van het kunstige, geestig of fijn bedachte, met daarbij bewondering voor mooie taal of fraaien stijl. Diepe emotie kan door
het allegorische moeilijk gewekt worden.
Bij strekkingskunst vindt men 't zelfde verschil.
Wanneer het den schrijver voldoende geweest is iets belangrijks
te zeggen te hebben ter verbetering van 't een of ander, en hij
heeft dan een verhaaltje bedacht waarin duidelijk gemerkt wordt
van bladzij tot bladzij hoe belangrijk de schrijver zijn bedoeling
vindt, hoe hij daaraan alles opoffert, en psychologie, taal en stijl
als bijkomstigheden behandelt of mishandelt, dan hebben we te
doen met tendenz- schrijverij van inferieure kwaliteit.
En helaas — zóó is de meeste.
Met de beste bedoelingen — maatschappelijke, ethische, religieuze — vergrijpt men zich aan de kunst. En die laat zich die
schennis niet welgevallen, zij straft den schrijver met haar ongenade,
al verschaft het actueele van zijn stof hem vaak een tijdelijk groot
succes. Hoeveel boeken hebben we al niet zien verschijnen die wel
een jaar lang het onderwerp waren van alle gesprekken, en die
na tien jaar voorgoed vergeten werden! .... Zulke boeken zijn
dan ook feitelijk niet anders dan in roman- of novellevorm geschreven populaire verhandelingen over vraagstukken van den dag,
verdwijnend zoodra die dag ten einde loopt.

Henri van Booven heeft ons in zijn Tropenwee een model gegeven van tendenz-kunst van de goede soort, heeft met dit boek
bewezen dat de soort als zoodanig volstrekt niet te verwerpen is,
dat een waarachtig kunstenaar ook daarin zich zuiver kan uiten.
We vinden voor in Tropenwee met roode letters gedrukt het
volgende:
.... „Cinq jeunes Hollandais arrivés à Kinchassa au moment de
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mon départ de Brazzaville, étaient morts à mon arrivée " .....
CH. CASTELLANI.

Vers le Nil français avec la mission Marchand.

Nuchterder kan het al niet.
Vijf jonge Hollanders .... in dienst genomen door een Neder
Handelsvennootschap .... in korte maanden vermoord-landsche
door het klimaat....
Ik weet niet of die Vennootschap dividenden uitkeert aan haar
aandeelhouders. In dat geval moeten die bezitters, zoo ze wéten wat
daar ginds gebeurt, wel een vreemd gevoel krijgen als ze hun
dividendbewijzen in klinkende munt omzetten, zoo of er iets kleeft
aan dat goud en zilver....
Vijf jonge Hollanders....
Blijkens zijn boek is de heer Henri van Booven ook daar ginds
geweest in dienst van die Vennootschap, en heeft hij er, ten bate
van onze letteren, nog juist het leven afgebracht.
Me dunkt, de vingers moeten hem gejeukt hebben om uit snerpende zinnen een vlugschrift saam te stellen als een jammerklacht
over wat hij daar gezien, doorleefd en doorleden heeft. Maar, hij
is kunstenaar, en zijn smart en verontwaardiging hebben op andere
wijze uiting gezocht. Hij stelde eenvoudig te boek wat hij wist
door eigen ervaring — een nog zoo objectief mogelijk gehouden
relaas van ontzaglijk veel „wee ".
Hoe hij het deed is den lezers van dit maandschrift bekend, uit
de hoofdstukken die hij hierin publiceerde.
Hij noemt den jongen employé den witte" in tegenstelling tot
de negers, tusschen wie hij verkeert, en door het innig inleven
in zijn persoonlijkheid weet hij ons als 't ware in de onmiddellijke
nabijheid zijn leven en lijden te doen zien en gevoelen. 't Is —
natuurlijk ook door de hoogst suggestieve wijze van vertellen,
die nu en dan stijgt tot het huiveringen wekkende, vreemd -angstige
van een Poe — of er soms een nachtverschrikking over ons komt,
een beklemming waaronder hij ons gedrukt houdt.
Zóó het onzen lezers heugende verhaal van verdwalen bij valavond in de vreemde streek, met de bedreiging van het onzichtbaar
vreeselijke aan alle zijden; zóó dat van de koortsdroomen op het
schip 't welk hem eindelijk weer, uitgeteerd van ziekte en ellende,
nauwelijks den dood ontkomen, naar Holland terug zal brengen.
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En in een ander hoofdstuk, hier niet geplaatst, heeft de auteur
het nog over obsessies van koorts in andere nachten. Laat ik er
een fragment uitlichten om daarmee een aanmerking te motiveeren:
„Een nieuw, afgrijslijk verschrikkingsbeeld huiverde op in zijn
getergde koortshersens; de geeseling van den neger Kandoli, die
zeven olifantstanden gestolen had en die het ivoor tot eigen bate
in een winkel in de stad had verkocht.
„ Het was middag.
„De zon moordde.
„Vóór de factorij die aan den rand van een bosch lag, vlamde
het grijze erf.
„Daarop was de bevolking van het dorp samengeklompt om te
zien naar het afstraffen van een der voornaamsten bedienden van
den chef.
„Toen Kandoli vastgebonden was aan de groote, doode magnolia
die, een eind op het erf staande, dag aan dag gebrand werd door
de zon, hadden Koanga en Masse de lange, vuil-gele stokken van
gedroogde nijlpaardenhuid genomen en één na één waren na een
lang en wreed zwiepen, de slagen gevallen op het zweetende,
zwarte ruggevleesch.
„De bevolking had gestaard, angstig, dood-stil tot stikkens toe
den adem houdend, luisterend naar het smart-gesis en het gebrul
van den man die gestraft werd ten bloede, terwijl de zon loodrecht
neersloeg op hun naakte peeslijven die, dicht opeengehoopt, huiverden tegen elkander aan.
,Maar toen de tiende van de vijftig slagen gevallen was en er
al een dun straaltje bloed langs de zware beenen van den neger
begon neer te vloeien tot den gebarsten grond, die gierig snel
wegslurpte, was hij geroepen naar een andere factorij. Haastig
was hij over het erf in het bosch gereden.
„In den avond na zonsondergang teruggaand langs de magnolia,
waaraan Kandoli door Koanga en Masse gebonden was vóór de
geeseling, was hij gestruikeld en gevallen in den wijden plas geronnen bloed waarin gekleefd lag het stijve lijf van den zwarten
reus, doodgeranseld door zijn makkers die hem haatten, omdat
hij, de sterkste onder hen, misbruik gemaakt had van zijn kracht.
„Rond het erf luisterden de boomen, zij hieven zich naar de
sterren, die stil leefden boven de eindelooze geweldigheid van het
slapende, suizende tropenwoud....
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, Kandoli! Kandoli!
„ De vermoedelijke daders waren doodgeschoten, van hun lichamen
hadden de vischarenden het vleesch gescheurd, het vreeslijk gemartelde, verwrongen lijk van den dispensador was met eerbied
begraven en de priesters van de missie hadden een mis gelezen
voor de ziel van Kandoli.
„ O God! 0 God!
„ Daar lag het in een hoek van de kamer .... het lijk ...." enz.
Wat boven de streepjes staat is heel knap verteld. Maar, als we
weten dat de koorts -lijder te bed ligt en 't eene vizioen krijgt na
het andere, dan verstoort het den indruk zeer als de auteur, dien
we daarbij vanzelf met den zieke identifieeren opeens het woord
neemt, om ons van een nieuw vizioen de verklaring te geven.
Hoeveel suggestiever en aangrijpender zou het geweest zijn,
als hij erin geslaagd was ons in een afwisseling van schijnbaar
onsamenhangende schrikbeelden de geschiedenis van Kandoli te doen
vóelen .... In dat opzicht getuigen de vizioenen in het hoofdstuk
Op Zee van krachtiger, rijper kunnen.
Het verwondert me dat de schrijver de eenheid van zijn boek,
zoo goed aangeduid in den titel, verbroken heeft met de toevoeging
van een schets uit Spanje, die toch zeker niet als zesde hoofdstuk
van Tropenwee kan gelden.
Het komt mij overigens voor dat dit werk van leed en verontwaardiging een zeer individueel karakter heeft. Vergeleken bij den
vroeger verschenen bundel Witte Nachten getuigt het van een
grooten vooruitgang. 't Is stellig een der meest oorspronkelijke
boeken, dit jaar verschenen.

C. P. BRANDT VAN DOORNE, Vae Soli.

Amsterdam, H. J. W. Becht.

De schrijver van Vae Soli was bang dat men hem wèl een bedoeling zou toeschrijven. En derhalve begon hij zijn taak met een
waarschuwing.
„Daar een groot deel van het lezend publiek altijd nog in de
mening verkeert dat een auteur in zijn romans idealen belichamen
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wil of theorieën verkondigen, is de verklaring dat ik in Pae Soli
zoomin het een als het ander bedoeld heb, wellicht niet overbodig.
Ik trachtte de geschiedenis te schrijven van een eenzelvige jonge
man met sterke deterministiese overtuiging."
Inderdaad — overbodig is zulk een waarschuwing allesbehalve.
Ons volk is nu eenmaal bij didactiek opgevoed. Een boek dat
er alleen om zich zelf is, vindt maar zelden de zelfde waardeering,
als een boek waaruit men een en ander leeren kan, dat iets behandelt, waarin topics of the day met meer of minder talent door
daden en gesprekken en uitspraken van fictieve personen geïllustreerd worden.
Beleeraard wil ons publiek liefst worden van de planken en door
boeken. Vraagt men naar den indruk van een tooneelspel, dan
hoort men als beslissend voor het oordeel, of de toeschouwer
er al of niet ,,iets van mee naar huis neemt" — welk „ iets" dan
niet bedoelt een indruk van tragiek of van schoonheid, neen, van
een zekere moraal of leerstelling, of ethische waarheid. Dáár zit
dan de verdienste. En men kan er zeker van zijn dat, als de schrijver
een van zijn personen, te pas of te onpas dat doet er niet toe,
met voldoende pathos een tirade laat lanceeren, waarin een „landlaufige" ethische of sociale stelling den vollen nadruk krijgt, —
dat dan het applaus der „ engelen" eendrachtig samenklinkt met
het geklap der geganteerde handen in loges en stalles l ... .
Met boeken is het vaak hetzelfde. Men verbaast zich telkens
weer, als men nagaat welke boeken inslaan en welke met groote
onverschilligheid worden voorbijgegaan. Dat literaire waarde op
zichzelf steeds voldoende zou zijn om een boek succes te bezorgen —
wie 't nog gelooft, late dien waan maar spoedig varen. Ik beweer
niet dat een literair goed boek nooit succes heeft, of dat het geen
kans heeft om een sensatieprul te overleven; — dat is een tweede.
Maar vaak komt zulk een succes eerst op den langen duur, en de
gunstige meening moet in dat geval door een critiek van jaren het
publiek als opgedrongen worden. Doch zulk een boek blijft toch
altijd gevaar loopen na een aantal jaren tot de „meer geprezen
dan gelezen" klassieken gerekend te worden.
Zoo is Cats de populaire man geworden, en Vondel klassiek!...
Maar laat ik dichterbij blijven.
Een der beste werken van Marcellus Emants is zijn Nagelaten
Bekentenis. Vraag eens hoeveel Nederlanders het gelezen hebben,
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en hoeveel onder die lezers nogtans aan een boek als Hilda van
Suylenburgh de voorkeur gaven. Toch overleeft het boek van Emants,
dat nu nog op een tweede uitgave wacht, zonder eenigen twijfel,
het grootste aantal van de succes-boeken der laatste twintig jaar,
zal nog met bewondering genoemd worden als zelfs de heugenis
van die actualiteiten is verloren gegaan.
Ik noem hier opzettelijk Een nagelaten Bekentenis, omdat het
jongste werk van C.P.Brandt van Doorne daarmee verwantschap heeft.
Wie aan „roman" de beteekenis hecht van episch verdichtsel
vol van helden-avonturen, of denkt aan een kunstige in- en afwikkeling der aangrijpende lotgevallen van belangrijke personen, —
wie gesteld is op een intrige door een vaardige hand ineengezet en
na eenig spannend geheimzinnig gegoochel weer even aardig uiteen
gerafeld — hij zal dit boek kwalijk een roman kunnen noemen.
Vae Soli is een psychologische studie, is de levensbeschrijving
van één persoon. En nog niet eens van een belangrijk personage
— om van een held of Uebermensch maar niet te spreken! —
neen 't is de kalmweg, een enkele maal met wat bruuske overgangen, verhaalde historie van een vrijwel minderwaardige, een
jongen man, dien ge niet zoudt opmerken, die in de maatschappij
niets beteekent, en dien ge u beklagen zoudt op een „avondje"
genoodigd te hebben — zoo weinig conversabel! —
Is 't dan een stille in den lande, wiens groote beteekenis voor
oppervlakkigen verborgen bleef?
Neen — zelfs dat niet. Deze hoofdpersoon is werkelijk niets bizonders, zal door zijn kennissen wel eens met den naam „mispunt"
betiteld zijn en zichzelven dienzelfden naam wel eens mismoedig
hebben toegediend.
• Maar is die persoon dan belangrijk genoeg om er een heel boek
aan te wijden?
Hier komen we tot een ander punt.
Uit een oogpunt van kunst bestaan er geen belangrijke of onbelangrijke personen. 't Is alleen maar de vraag of de kunstenaar
genoeg vermag, om ons het --- in algemeenen zin genomen — onbelangrijke belangrijk te maken. 't Valt niet weg te cijferen dat er
dankbare en ondankbare onderwerpen zijn, dat een sujet op zich
zelf anderen kan interesseeren zonder dat de kunst van den artiest
daartoe het hare bijbrengt. Maar een schijnbaar ondankbaar onder-
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werp, een onbelangrijk personage kan door de behandeling ons de
grootste aandacht afdwingen, plotseling iets heel interessants worden.
Is er in 't algemeen gesproken veel belangwekkends in een nerveuzen jongen man die tot geen besluit kan komen, aldoor weifelt
en nog eens weifelt?
En heeft Shakspere niet een van zijn meest aangrijpende treurspelen gedicht met zulk een jonkman als held?
't Hangt geheel van den kunstenaar af.
Het verhaal van 't innerlijk leven van een dégénéré — Emants
bewees het met zijn Willem Termeer — kan minstens even interessant zijn als de heldendaden van de ridders der Tafelronde of
de avonturen van Tasso's Rinaldo en Ariosto's Ruggiero. 't Komt
er maar op aan of de auteur genoeg talent heeft, voldoende zielkunde en uitbeeldingsvermogen, om ons het leven van zoo'n
minderwaardige innig te doen meeleven.
Wie zoo'n taak zou durven bestaan zonder die gaven, zou een
onleesbaar en langwijlig product in het licht zenden.
Het is er mee als met zeker realisme dat liefst dicht bij den
grond blijft, dat zich toelegt op 't weergeven van 't vulgaire leven.
Een technisch knappe weergeving, maar waaruit niet blijkt dat
de auteur het geziene d o o r z i e n heeft, dat het voor hem het
bijkomstige bleef en niet de hoofdzaak werd, een dergelijke weergeving van onbelangrijk ge b le v e n details naast details, droog
als een inventaris, of vermoeiend door het te veel van volledigheid,
wordt al gauw onduldbaar vervelend.

Brandt van Doorne heeft het bewijs geleverd dat hij de behandeling van iets schijnbaar onbelangrijks aan kon.
Zijn „held" heet Willy Nordt en is de zoon van een dokter
op een kleine plaats. Willy was als kleine jongen een eigenaardig
kereltje, en deed niets liever dan in 't kleine salon stil tegen
moeders beenen aanzitten, luisterend naar haar vertellen.
Zijn moeder vertelde hem sprookjes en Willy stelde zich liefst
de verwerkelijking voor van 't een of ander tooverachtigs. Tot zijn
moeder zelve hem 't geloof aan dat wonderlijke ontnam, ten minste
hem sterk deed twijfelen. Op uitdrukkelijk verlangen van zijn vader
staakte zij zelfs dat vertellen geheel: Willy moest geen „soezer"
worden — er moest een flinke jongen uit hem groeien, die leeren
wilde en vooruitkomen in de wereld.
40
IV
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Zóó als wij Willy in 't begin van 't boek leeren kennen, zou
later hebben kunnen ontpoppen als dichter, en het is wel
jammer dat de auteur in de eerste hoofdstukken niet wat duidelijker heeft gemaakt hoe en waarom in Willy het fantastische,
't welk hem eigen móet geweest zijn in zijn sprookjes-liefde, allengs
verdween om geheel plaats te maken voor de tevens aanwezige,
zich meer en meer ontwikkelende zucht tot „grtibeln ", een neiging
die zijn noodlot wordt.
Wèl doet de schrijver duidelijk uitkomen, waarom — eenmaal
die neiging als de krachtigste erkennende — ze zich zoo gemakkelijk kon ontwikkelen. Want de levensomstandigheden werden
hiervoor zoo gunstig mogelijk. Willy's moeder, met wie hij veel
vertrouwelijker omging dan met zijn vader — de verhouding gelukkig typeerend, zegt de schrijver: „Moes had haar ventje geleerd dat hij evenveel hield van papa als van haar"! — Willy's
moeder dan stierf toen hij haar omgang nog hoognoodig had, en
dokter Nordt nam als bestierster van zijn huishouden zekere juffrouw
Sandhorst: „lang, mager, stijf, streng." Voor Willy wordt het dus
tot zijn 12° jaar een kille omgeving.
Dan komt hij te Amersfoort om daar 't gymnasium te bezoeken,
nadat het voorbereidend onderwijs hem altijd veel moeite heeft
gekost. Zijn vader doet hem in huis bij Dr. Welter, den conrector,
wiens vrouw de zorg had voor nag twee jongens, wat ouder dan
Willy.
„Mevrouw (was) een gezette dame van zestig jaar, in een ouderwetse zwartzijden japon; (zij) had een paar goedige grijze oogen
in 't ronde gezicht.
„Meneer was klein een bleek. Een asthma- lijder. Hij droeg lang
asgrauw haar, dat onderaan uitstond naar rechts en links, zoodat
de omtrek van zijn hoofd deed denken aan een trapezium. Zijn
kleine oogjes lachten door brilleglazen, terwijl hij voortdurend de
hij zich

brede, dunlippige mond vertrok."
Ziedaar de twee knap geschetste portretten van Willy's verzorgers.
Dat er• van vertrouwelijkheid met deze pleegouders weinig terecht
kwam ligt in den aard der zaak. Dr. Welter was een weinig beteekenend pedagoog, een kamergeleerde, die met nu en dan een
klassiek citaat allerlei moeilijkheden meende te kunnen oplossen,
en om wien de kostjongens dan ook bedroefd weinig gaven.
Willy's omgang met zijn lotgenooten, nu eens goed, dan weer
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vijandig, sloot intimiteit uit, en op de school bleek hij de eenzelvige suffer, die bij de gymnaziasten evenmin als bij de leeraars
sympathie vond. Met zijn werk ging het maar zoo-zoo, en nu en
dan deed hij van die dwaze vragen, waar de leeraars hem vreemd
voor aanzagen, of de schouders voor ophaalden.
Hij kon het suffen en soezen maar niet laten.
Dikwijls leek hem zijn leven zoo onwezenlijk, net een droom.
Hij wou tot de ziel der dingen doordringen, maar dat kon hij niet.
Dat diep -innerlijke wat er toch zijn moest, vond hij nooit. „Hij
bleef altijd er naast. Het trok zich terug als hij naderde."
Aan „ groote menschen" vragen, hij wist al gauw dat 't niets
hielp. Hij wist dat groote menschen ook niet alles wisten, dat ze
meestal zich maar met een gemeenplaats, soms ook met een onwaarheid er zich afmaakten. En zoo verdiepte hij zich almeer in
eigen denkleven.

Op de catechizatie ging 't al evenmin als op school. Hij was
er heen gegaan „ in de flauwe hoop verklaring te zullen vinden
van een en ander dat hij zonderling vond.... Voorlopig stond
hij nog ver van zijn doel. Dominee Breedijk ging niet in op zijn
vragen; dàt kon eerst na het behandelen van de bijbelse geschiedenis."
En toen eindelijk de tijd ervoor gekomen was: „ nevelde ook
deze verwachting weg. Een tijdlang werd heel welwillend het een
uit het ander verklaard, tot men eindelijk stond voor de harde
muur van het dogma.
,,,,Vertrouw maar Nordt dat dit zoo is, al gaat het ook jouw
begrip, en het mijne, en ieders begrip te boven."
„ Hoe kan ik daarop vertrouwen, dacht Willy teleurgesteld, en
wáárom zou ik het doen .... ?',
Vond zijn verstandelijk begeeren geen bevrediging, in 't psychische kreeg hij een deuk door het treurig verloop van een kalver
tijdelijk de rise maakte van alle jongens.
-liefd,hm
Verzette hij zich nu en dan tegen het geplaag, dan leed hij aan
driftvlagen, waarin hij gevaar liep een moord te bedrijven.
Over 't geheel was zijn bestaan te Amersfoort van dien aard
dat hij snakte naar het tijdperk van algeheele vrijheid, het
student -zijn.
Natuurlijk valt ook dat hem tegen. En 't einde is dat hij, na
teleurstellingen in den omgang met mede-studenten, in studie, in
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afdwalingen op sexueel gebied, zich terugtrekt en zonder verder
studeeren zijn eenzelvig leven van „grubler" voortzet.
Door een stamboom te raadplegen meent hij in hereditaire eigen
althans de gedeeltelijke verklaring van zijn persoonlijkheid-schapen
gevonden te hebben, en 't meest aangetrokken tot het determinisme
als wijsgeerige levensbeschouwing, schikt hij zich in zijn gevoel
van minderwaardigheid, door de overweging dat hij zóó zijn moet
en niet anders kan. Dat dit fatalistische hem nog meer vereen
-zelvigt,
ligt in de rede.
Door een toevallige ontmoeting (men vergeve mij die uitdrukking
in dat verband!) weer met andere menschen, zelfs met dames in
huiselijken kring in verkeer gerakend, heeft hij het ongeluk verliefd te worden. De ,,zij" van zijn hulde en genegenheid heeft
echter haar liefde elders gevestigd, en dat noodlottige wordt voor
Willy Nordt de genadeslag.
Op een avond, de eenzaamheid zoekend, loopt hij half bewust, half gedreven door een niet gecontroleerde aandrift, de
spoorbaan op, vervolgt zijn weg tusschen de reels. In de verte
hoort hij een trein naderen. Voor hem? — achter hem? hij weet
het niet. 't Komt er ook niet op aan. Hij loopt door .... Een
paar maal voelt hij den levensdrang hem waarschuwen, is hij op
't punt de reels te verlaten .... Maar als hij daaraan wil toegeven
— is 't te laat ...
Een triestig verhaal. Maar levenswaar van begin tot eind. En
hadden we in 't begin de motiveering wat klemmender gewild,
liefst wat duidelijker het onafwendbare van dat noodlottige gezien,
den aanleg tot juist dezen vorm van verwording klaarder erkend,
— we zouden nog sterker onder den indruk van al 't noodwendige
leed -in- eenzaamheid geraakt zijn.
Maar na Willy als volwassen jongen zóó te hebben leeren kennen als in hoofdstukken X en XI, volgt het overige in streng
logisch verband, en overtuigt de schrijver ons van zijn gave om
zich geheel in te leven in het zielsbestaan van dezen eenzame.

Tot het boeiende van het verhaal werkt in niet geringe mate
mee de kernige stijl. 't Is alles zoo knap, kort geformuleerd, zoo
rustig-zeker verteld zonder omslachtig gedemonstreer. Die soberheid doet weldadig aan, ook omdat wij er een persoonlijkheid in

LITERATUUR. 613
voelen. 't Is geen stijl-armoede — 't is concentratie. En al geeft
de zucht tot het beknopte, scherp geformuleerde zeggen soms iets
abrupts, zelfs soms iets droog constateerends aan dit proza — het
maakt den indruk van een vóór alles noodig zich -zelf-zijn. Een
knap, oorspronkelijk boek, een der beste van dezen auteur, dat

is Vae Soli.

MARIE METZ — KONING,

Dominee Geeston.

Bussum, C. A. J. van Dishoeck.

Vooropstellende dat ieder auteur bij het opzetten van een nieuw
werk een doel heeft, dat hij in dat werk als kunstvorm iets belichamen wil, dan volgt daaruit de plicht van den beoordeelaar
om gewetensvol na te gaan wat de bedoeling wel zijn mag.
En dan lijkt het mij alsof Marie Metz— Koning met haar jongsten
roman ons heeft willen doordringen van het besef, dat een zwak
man, uit de meest nobele beweegredenen handelend, door zijn
zwakheid een noodlot worden kan voor anderen en zichzelven.
't Is een motief voor een treurspel. Iemand die, het beste voorhebbend met een kind aan zijn zorgen toevertrouwd, zijn leven
aan hem wijdend, toch door gebrek aan fermeteit èn denbeschermeling èn zichzelven dood - ongelukkig maakt.
Dat is het geval met dominee Geeston, de hoofdpersoon van
het boek dat als tweede vervolg op Gabrielle en ook op zichzelf
kan gelezen worden.
Dominee Geeston heeft den zoon van een ongehuwde, na de
geboorte van haar kind gestorven moeder tot zich genomen. Gabriëlle
en hij weten dat de fabrikant Beringer, gehuwd met Gabriëlle's
zuster, , de vader is, maar dat weten zij alleen. Gabriëlle is allang
getrouwd en elders wonend, maar Geeston bleef in zijn eerste
standplaats, ongetrouwd, met zijn stil - innige vereering voor Gabriëlle,
met Willy, het aangenomen kind, en met zijn huishoudster Jans
in de stille pastorie.
Toch was Geeston niet gelukkig door de aanwezigheid van Willy,
hij begreep het kind niet: „hij, de fijngevoelige, kon de ziel van
dat kind niet binnendringen, zijn innerlijk wezen bleef hem een
geheim."
Dat maakt hem onzeker: hij weet niet wat hij aan Willy heeft,
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er blijft iets tusschen hen. In alles openbaarde Willy's karakter
zich als tegenovergesteld aan 't zijne, hij is van een ander, krachtiger
ras, ten deele het volkskind met zijn wilde driftvlagen, met iets
hards en beslists in vroegtijdig zich vormende meeningen.
Geeston moet wel tot de overtuiging komen dat hij eigenlijk niet
de rechte man is om voor zulk een jongen te zorgen, maar hij
„trachtte zich tevreden te stellen met 't oppervlakkige genoegen
dat Willy's bijzijn hem gaf en met de gehechtheid die 't ventje
hem toonde."
Willy groeit op, wordt naar de H. B. S. gestuurd, en aldoor
stelt Geeston het uit hem het geheim van zijn geboorte te vertellen:
hij kan er niet toe komen, zooals hij nergens toe komen kan.
't Gevolg is, dat Willy op de meest ruwe manier de waarheid ervaart.
Intusschen heeft Geeston ook over 't aannemen van Willy als
kind in zijn huis heel wat verdenking van de klein-stadters te verduren gehad, en eerst met de jaren slijt de verdenking, dat hij
daartoe wel heel gegronde redenen zal gehad hebben, wat uit bij
de ergdenkende gemeentenaren.
Dominee Geeston preekt heel mooi, heeft meer „ toeloop " dan
zijn minder begaafde rechtzinniger ambtsbroeder. Maar de macht
om in Willy's ziel een godsdienstige overtuiging te vestigen — die
mist hij. Ja zelfs — als de jongen, ouder geworden, hem aanvalt
over zijn geloof, — staat hij vrij wel met den mond vol tanden.
't Is op end' op een zwakkeling, en werkelijk Willy had het al
niet slechter kunnen treffen dan bij dezen ,.,fijngevoelige". Daar
Geeston ook al te beschroomd is om hem den naam van zijn vader
te noemen — wat de eenige manier zou geweest zijn om hem dien
niet met een gruwelijken schok te doen ontdekken, als hij mooi
op weg is verliefd te worden op de dochter van den fabrikant
Beringer, ergo op zijn half-zuster, — het spreekt eigenlijk vanzelf;
en wanneer hij genoeg kwaad gesticht heeft door zijn lijdelijkheid, —
als Willy met zijn vader gevochten heeft, bij welk gevecht er door
dezen zelfs een pistool gebruikt is, waardoor hij zelf gewond werd —
dan zien we hem, den totaal - ongeschikten opvoeder sterven, met
den hèm vergiffenis-vragenden jongen op de knieën naast zich.
Eenmaal dominee Geeston als zwakkeling aanvaardend — zooals
we hem in het eerste deel van Gabriëlle trouwens ook al leerden
kennen — moet men toegeven dat de schrijfster hem zeer goed
in dat karakter gehouden heeft. En wel jammer voor de eenheid
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van haar verhaal is het, dat zij dat avontuur met mevrouw Van
Paatsen erbij noodig had om den predikant geheel ten gronde te
richten. Me dunkt er zouden tusschen Geeston en Willy op den
duur zoo vele en zoo hevige conflicten zijn voorgekomen, dat de
extra -duw van buitenaf niet noodig was. Eigenlijk lijkt mij deze
man zoo weinig reëel in het reëele leven, dat hij wel bezwijken moest
aan wat men zou kunnen noemen zijn eigen onbestaanbaarheid.
Hiermee bedoel ik niet dat een persoon als Ds. Geeston in de
werkelijkheid ondenkbaar is, — het leven is nog oneindig fantastischer dan de levendigste fantazie van wie ook —, maar het gelukt
de schrijfster niet hem overtuigend wáár te doen léven. Hij wekt
maar matig onze belangstelling, — sympathie met zijn lijden, gelijk
we die voelen met 't leed van Willy Nordt, ze wordt niet in ons
wakker. En zooals met Geeston is 't ook met zijn pleegkind.
Na lezing van haar drie romans werd ik meer en meer overtuigd
van wat de lezing der Sprookjes en Verzen me deed vermoeden,
nl. dat in Marie Metz— Koning het lyrische, het subjectieve te veel
overheerscht voor het scheppen van episch, realistisch, objectief werk.
Haar vroeger vergelijkende met Margo Antink, meende ik het
verschil in beider kunnen het duidelijkst te formuleeren door de
kunst van de laatste als objectief- realistisch de projectie der realiteit
op de ziel, van de eerste als grootendeels subjectief- lyrisch de
projectie der ziel op de realiteit te noemen: een onderscheiding die
niet meer zijn wil dan een poging tot benadering 1 ).
Het komt me voor dat haar romans niet zijn de vruchten van
artistiek reageeren op de indrukken van de werkelijkheid, dat zij
niet tracht weer te geven in kunst- verband wat het leven vanbuiten-af haar deed zien, maar .... dat ze in dat leven alleen de
e q u i vale n te n gezocht heeft voor wat als gevoel en gedachte leefde
in haar zelf. De 'personen zijn daardoor meest allen niet anders
geworden dan abstracties met een naam. Alleen in Gabriëlle lukte
het haar een voor ons lévend wezen te geven, waarschijnlijk omdat
het zielsbestaan van deze ten nauwste samen hing met dat van
haar zelve. Het is in dat opzicht met haar als met Hélène LapidothSwarth, wier pogingen tot epiek veel zwakker zijn dan haar lyriek,
en aldoor de gevoelens van één persoon tot uiting brengen.
1)

Zie Nederlandsche

Belletrie, blz. 34 v1gg.
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Niettegenstaande aan dominee Geeston over de driehonderd bladzijden gewijd worden, blijft zijn beeld flets, voelen we geen léven
in hem.
't Is of de schrijfster eerst bij zichzelf overwogen heeft: geestelijke verfijning is in een klein-steedsche grof-reëele omgeving niet
op haar plaats, wordt er niet gewaardeerd, gaat er op den duur
ten onder. En dat, daarna, die misschien -op treurige ervaring
berustende meening haar een dominee heeft doen bedénken, als
drager van die verfijning.
Het portret, dat zij van hem geeft, getuigt ervan.
„Zooals hij daar nu zat met zijn doorschijnend, blank, als van
binnen verlicht gezicht, de reine, grijze oogen weerloos (?) open,
den blik verloren in 't lichtgesidder van de blauwe, hel-doorzonde
zomerlucht, den diepsten ernst uitgezegd in den vorm van den
ietwat strakken mond, de vrouwelijk-blanke handen gevouwen
boven een boek dat open op zijn knieën lag, het glans-blonde,
zachte haar heel kort gesneden, de zwarte jas, eenigszins vreemd
van snit, hoog dicht aan den hals, leek hij ...."
ik zou zeggen als de eene waterdroppel op de andere, op een
held-dominee uit een door kostschool-meisjes verslonden roman.
De verzekering dat er vrouwen in het stadje waren „die in hem
een heilige zagen" verwondert ons minder, dan de verklaring van
de schrijfster zelve: „er lag over zijn wezen een schijn, die hem
zóó onderscheidde van all e 1 andere menschen, dat om hem
heen altijd meer licht leek te zijn dan rond hen."
Er is dus in dezen man iets superieurs belichaamd. Geeston is
een uitzonderingsmensch. De eerste twee bladzijden wekken groote
verwachtingen. En — ik vermeldde het al — zijn weifelen, zijn
zwakheden kloppen daar niet mee. Op blz. 88 vraagt deze man
van zijn pleegkind, een aankomenden jongen, die van hèm voor
alles waarheid eischt : „Beloof je me .... date je medelijden met
me zult hebben?"
En dat vraagt hij, als alles h e m dringen moest om den
jongen te hulp te komen, in plaats van steun bij hèm te zoeken.
Evenals de auteur in 't begin van 't boek van hèm, heeft deze
dominee een vrij grooten dunk van zichzelven. Op blz. i 14 zegt hij:
„Er zijn naturen die zich heel dicht bij God voelen.... Denkelijk
)

i) Ik spatieer. v. N.
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ben ik er zoo een.... en denkelijk ben ik dáárom ook wel dominee
geworden .... Ja, natuurlijk daarom.. .
Dat is wel zeer wonderlijk. Want hem als geestelijke is 't dan
toch zeker wel bekend dat het „zich heel dicht bij God voelen"
den geloovige een groote mate van rustige zekerheid geeft — en
zèlf wordt hij altijd, zoodra 't op handelen aankomt, van de eene
weifeling in de andere geslingerd.
't Geeft hem zoo weinig zekerheid dat een gesprek met Willy,
waarin deze de meest jongensachtig -banale bedenkingen oppert
tegen zich „ dicht bij God " voelen, op een nederlaag uitloopt.
„ Geeston voelde zich geslagen, omdat hij wist dit gesprek niet
logisch te hebben geleid."
En zoo is 't telkens. Door 't heele boek heen legt dominee
Geeston het af. En nu zou er natuurlijk niets tegen zijn als het
de bedoeling was van de auteur hem ons als minderwaardige
te doen zien, als iemand die te laag staat om de plichten te vervullen, hem door zijn vrijwillig gekozen pozitie opgelegd tegenover zijn pleegzoon en tegenover het brokje maatschappij om
hem heen, — maar. .. . er is telkens weer, evenals in het door
mij geciteerde, een neiging om het zoo voor te stellen, of hij te
hóóg staat, te fijn bewerktuigd is daarvoor.
En juist dat geeft een tegenstrijdigheid in de karakterteekening,
iets schimmigs aan de heele figuur, dat ons verhindert een mènsch
in hem te herkennen.
Ook Willy, al staat hij er reeler, mist het markante. Er is in
hem iets opzettelijks. Hij verkondigt ideeën, waarvan we 't ontstaan in zijn brein niet vermoedden, en die daardoor dikwijls klinken meer als uitingen van de auteur, dan van een schooljongen.
Als er sprake van is dat zekere mevrouw Van Paatsen van een
ander meer houdt dan van den man wiens vrouw zij is, dan
zegt Willy:
„— Vrouw? .... vrouw?..., je ben de vrouw van degene waar
je van houdt!"
Willy heeft natuurlijk een schok doorleefd bij het hooren dat
zijn moeder maar een verlaten meid was. Maar.... nu wordt hij
in zijn denken ook zoo maar sociaal-democraat. De burgemeester
heeft zich leelijk gedragen tegenover mevrouw Van Paatsen, die
een poosje zijn minnares was. En onze schooljongen mediteert:
„zoo waren de mannen, de laffe bourgeois- mannen, die alleen
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genot zochten en geen verantwoordelijkheid." Een bladzij verder
is hij : „woedend over de lafhartige slechtheid der „bourgeois"."
Mij klinkt dit — zoo zonder eenige voorbereiding — van een
eenzelvigen jongen, in een pastorie in een kleine stad groot geworden, wel wat heel vreemd.
Willy wordt voorgesteld als een krachtige doortastende natuur;
hij is practisch werkzaam om iets „uit te vinden" aan een machine;
hij is verhard door de plotselinge onthulling van zijn afkomst.
Maar als die zelfde Willy verliefd wordt op de etherisch mooie
Bella, dan staat hij opeens voor ons als een geestelijk broertje van
Borel's ,jongetje". Men oordeele:
„Hij duizelde; greep duizelend, de oogen gesloten, naar zijn
hoofd vol licht; en in dat licht stond lichtend, tenger-rechtop,
Bella, het Meisje .... Met een opgudsenden jubel voelde hij, wist
hij op eens, dat Bella „het" Meisje was, het eene Maagd-meisje
van zijn mannen -vereering, het kuische, zielvolle Moeder- meisje
(? v. N.) , dat van haar hooge goedheid gaf, hein, den man, den
Haar- onwaardige."
Op meer plaatsen zette ik vraagteekens naast den tekst, maar dit
volsta om aan te toonen dat ook in de karakteristiek van Willy het
verwarde en verwarrende is, dat ons verhindert een mènsch te zien.
De andere personen zijn te schetsachtig behandeld om over hen
een oordeel te hebben.

Het verwarrende is trouwens nog elders. In de voorstelling hoe
gebeurende dingen door de betrokken personen worden opgenomen.
Zoo doet de meer genoemde mevrouw Van Paatsen een poging
om zich te verdrinken. We weten niet veel van haar, zien haar
op epen avond druipnat bij Geeston aanbellen, hulp zoeken. Nu
is het toch geen ongewoon verschijnsel dat iemand in groote ziele nood bij een geestelijke steun en hulp zoekt. Maar blijkbaar is dat
Geeston nog nooit overkomen: hij begrijpt niet wat die vrouw
bij hem komt doen ! .... En evenmin als Geeston begrijpt het
Dr. Hartkamp, en evenmin als Hartkamp de overigens schrandere
en fijn - voelende fabrikant Burald ...
Raken we niet geheel gedesoriënteerd door zooveel ons onbegrijpelijk niet -begrijpen?
Ook met de bizonderheden, op het milieu betrekking hebbend,
is het nu en dan heel vreemd gesteld.
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Geeston is predikant in een stadje. Hij heeft ergernis gegeven
door Willy bij zich te nemen, maar de laster is met de jaren
verstomd.
Maar juist omdat de omgeving zoo klein was, gelooven wij niet
veel van dien laster en is 't aldoor verwondering wekkend dat niet
ieder als „secret de Polichinelle" weet dat de fabrikant Beringer
Willy's vader is, te meer daar de jongen op hem lijkt. Terwijl de
laster speciaal zich op Geeston werpt, blijkt — onbegrijpelijk genoeg! — de verdenking Beringer geheel met rust te laten. Nog
eens: 't is een „ stadje " waar alle menschen elkaar kennen, en waar
Beringers verhouding tot Willy's moeder, wier vader als dronkaard
rondloopt, op den duur geen geheim is kunnen blijven.
Uit de bekrompenheid van het milieu moet zooveel verklaard
worden dat we daarvan ten volle overtuigd moeten zijn: we moeten
de kleinheid der omgeving aldoor voelen.
Zoo komt het mij voor dat de schrijfster ook wat vrij omspringt
met de kerkelijke instellingen.
Als Ds. Geeston mevrouw Van Paatsen in haar zwakte -toestand
beschermt, zelfs tegen de liefderijke (?) zorg van haar man, dan
dreigt deze: „Dominee ! wéét wat je doet 1 Eén briefje aan 't Provinciaal Bestuur .... en je ben je betrekking kwijt!"
Dat zou nu niets zijn als Geeston voor zulk geschetter maar de
schouders ophaalde. Doch hij neemt het au sérieux ! .... „Even
aarzelde Geeston, denkend aan Willy's toekomst".
Als Ds. Geeston ziek ligt, wordt „zijn ambt waargenomen door
een collega uit de buurt, die, staande op een stil dorp, hier tijd
voor had...." en als 't winter wordt en die collega moeilijkheden
voorziet om over de rivier te komen, maakt hij 't hem lastig.
Gaat dat zóó?.... Ik twijfel. Ik meende dat de ring- predikanten
bij zware ziekte of overlijden van een collega, altijd bij beurte
diens preekbeurten vervulden, dat er van een pressie als door de
schrijfster bedoeld geen sprake kan zijn.

In het bovenstaande heb ik getracht aan te toonen wat mij belet om
in Marie Metz— Koning, die ik èn als sprookjes- èn als verzendichteres hoogelijk waardeer, een romancière te erkennen. Het objectiefepische ligt voorshands nog buiten haar bereik. Haar karakteristieken
zijn evenmin als haar milieu-teekening overtuigend van leven en
realiteit. 't Is of zij de werkelijkheid niet doordringend genoeg ziet,
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en of zij er maar aan ontleent wat dienen kan ter illustratie
van gevoelens en gedachten over menschelijke verhoudingen in de
maatschappij.
Die zijn voor haar eigenlijk de hoofdzaak. En argeloos komt ze
er soms mee voor den dag in bespiegelingen, zooals over de hardheid van vrouwen jegens een „gevallen vrouw" op blz. 31, over
het weinig beteekenende van uiterlijk „vrouwelijkheid" op blz. 257
en zoo meer.
Of er dan geen talent in dit boek is? Natuurlijk wel. Maar dat
spreekt immers vanzelf. Iemand als deze auteur zal — al geeft ze
iets wat niet haar „fort" is, toch altijd in details zich doen kennen.
En zoo zijn er ook in dit boek bladzijden genoeg aan te wijzen,
waar de uitbeelding frisch en oorspronkelijk is, waar in een schildering plotseling het poëtische woord bekoort, zijn er brokjes
levendige dialoog, goed afgelijnde en gemarkeerde conflicten, is er
meermalen iets suggestiefs in de beschrijving van personen en dingen. Maar dat behoefde niet meer aangetoond te worden!
Het kwam er op aan of mevrouw Metz— Koning met haar drietal
romans gebleken is objektief, episch talent te bezitten, menschen
van verschillenden aard levenswaar te kunnen uitbeelden met een
aparte ziel, een apart karakter. Welnu — het komt me voor van
niet. In Gabrielle is de eenige, wier realiteit we sterk, overtuigend
voelen, de hoofdpersone zelf, en wel omdat we in háar krachtig
voelen het zieleleven van die haar schiep. Ook in haar bereikt ze
dus het hoogste met geobjectiveerde 1 y r i e k.
W. G. v. N.
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G. H. Priem, Langs Donkere zielegepeuter. Alleen in de allereerste
Paden, een dorpstragedie. Amster- bladzijden is iets van dorpsatmosfeer
dam, C. L. G. V e 1 d t. (Zonder te bespeuren.
Niet in gesprekken alleen, bijna
jaartal.)
Een blinde weesjongen — vader overal is zijn — misschien wel soionbekend, moeder gestorven — ver- disant sobere — taal even versleten,
liefd op het dochtertje der „mole- dor en duf, vol van gemeenplaatsen,
naarster", die hem voor geld in huis valsche beelden, melodramatische
heeft genomen, moorddadig jaloersch rethoriek. Is dit de man, die Madame
op den ondermeester met wien zij Bovary zal vertalen, zooals ik achter
wil trouwen, er was zeker iets goeds in zijn boek vond geannonceerd?
van te maken geweest. Daar hoefde Hoe kan iemand, die iets gevoelt
die blinde niet eens zoo conventio- van de schitterende schoonheid, den
neel droomerig en virtuoselijk musi- ongeevenaarden taalrijkdom in dat
caal voor te zijn. Maar de heer Priem boek van Flaubert, zelf zulk armeis niet geslaagd; hij komt er niet lijk werk uitgeven ?
Mag men de korte recensie-citaten
met zijn brave, bedaarde gemoedelijkheid, met zijn klein-verstandelijk gelooven, die eveneens achterin het
meelij; zélf moet men heel diep boekje staan afgedrukt, dan heeft
ontroerd zijn geweest om z'n emotie de heer Priem vroeger iets beters
aan anderen mee te deelen, zélf geleverd. Hij schijnt ook in diverse
had hij zoo'n blinde geweest moeten genres te schrijven, gaf een van zijn
zijn, zélf moeten liefhebben, lijden werken tot ondertitel: „een boek
en wrokken ... 't Is waar, in zekeren van liefde", een ander „realistische
zin blind schijnt hij dikwijls wel, roman", publiceerde een bundel
van persoonlijke visie blijkt uiterst gedichten. Hoop op de toekomst
weinig, edoch gebukt gaat hij aller- schijnt dus niet buiten gesloten; mominst onder dit zijn gebrek. Hij gelijk, dat hij zijn eigen genre nog
leidt er uw aandacht liever van af, vindt.
glimlachend vriendelijk, goochelt
met veel dialoog, veel zoogenaamde
Bernt Lie, In'/ Wonderland, verpsychologische analyse. 't Gaat niet, telling uit noordelijk Noorwegen, uit
hij komt er zoo ook al niet, met het Noorsch vertaald door A. VAN
zijn onmogelijke, stijve gesprektaal, OOSTERZEE. Geautoriseerde uitgave,
zijn sterk naar de lamp riekend Bussum, C. A. J. van Dishoeck,
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1904. — Ergens aan een fjord in
't noorden van Noorwegen, in dat
land waar de zon maandenlang niet
ondergaat, woont een dokter met
zijn dochtertje en zijn oude huis
een mooien, zonnigen-houdster,np
zomernacht laat daar een jong, mondain schilder, verrukt over de stille
schoonheid dier zeebocht, zich van
de touristenboot aan land brengen.
De doktersfamilie — men houde
vooral in 't oog . 't verhaal speelt in
-een wonderland! — vraagt den grap
aanstonds te logeeren, ont--penmakr
haalt hem op oude bourgogne en
marasquin, maar men mag aannemen,
dat hij van die gulheid een bescheiden gebruik maakt, immers aan 't
eind van den vroolijken avond roeit
onze jonge man naar het eiland, midden in de fjord, om daar te gaan
schilderen (zijn reuzendoek!) vergezeld van het mooie dochtertje. Papa
gaf permissie. De kleine meid wou
zoo graag. Toch schijnt het wel zaak
voorzichtig met haar te zijn. Immers
haar moeder, een Laplandsche, is
eenige jaren geleden gestorven, tengevolge eener geheimzinnige zenuw
een soort heimwee naar 't-ziekt,
Laplandsche zwerversbestaan, ten
slotte in waanzin ontaard, en een
zuster dier arme, ook al min of meer
malende, doolt dikwijls rond in die
streken, zoekend, met zeer verdachte
bedoelingen, naar het doktersdochter
haar nichtje. De lezer dus ducht-tje,
een familiekwaal en houdt zijn hart
vast voor het geexalteerde meisje.
Niet alzoo, blijkbaar, de vader.
Voor 't schilderlijke hart is weinig
gevaar; die mooie jongen is wat men
noemt door de wol geverfd; hij is in
Christiania „1'enfant cheri" en ver
maar niet op een aardig-lieftzo
kind in dat boersche noorden, ten
minste niet ernstig. Maar Sunniva
heeft minder ervaring in de flirterij,
zij houdt al gauw heel wat meer van
den schilder dan die mooiprater wel
verdient, en als deze — nadat, bij
gelegenheid van een feestje in 't domi,

neeshuis, is gebleken, dat zijn begrippen over nieuwe kunst geen aanhang
vinden op 't platteland — erg plotseling afreist, — 't wil ook niet
vlotten met zijn geschilder op 't
eilandje —, gaat 't arme meisje aan
't kwijnen en vertoont onbedrieglijke
symptomen van behept te zijn met
de kwaal harer moeder. Doch gelukkig, na een half jaar komt de schilder
terug. (Ook niet dom! Een goedkoop
uitstapje ! , hoor ik mompelen. Maar
mis! 't Was om zijn schilderij. Nu
voelt hij hoe het wezen moet.) Sunniva is eerst erg stil, ook tegen hem,
maar hij weet haar te doen opleven.
Zij gaan er weer op uit, naar het
eilandje. Hij verneemt ook van haar
ziekteverschijnselen en raadt den
vader haar eens te logeeren te sturen
naar Christiania. Goed, zij zal dan
vertrekken, tegelijk met den schilder,
die er alweer genoeg van heeft. (Men
gaat twijfelen : is 't eigenlijk wel een
schilder? Een salonschilder dan zeker,
zooals je ook salontirolers hebt). Sunniva wil wel — maar onze flirt, toch
eigenlijk nog een domme jongen,
onbegrijpelijk onhandig, snijdt tegen
haar op van al de aardige meisjes
in de hoofdstad, die al reikhalzend
uitzien naar zijn terugkomst. En ineens is 't mis, heelemaal mis! Zij
krijgt een bui van wildheid en de
vader weet niet beter te doen dan den
schilder zoo gauw mogelijk zijn congé
te geven. Als hij dan nog eenmaal
terugkomt, is 't om het arme kind te
zien sterven. Deze Don Juan, die
misschien honderdmaal na een enkelen blik en een glimlach met zijn
brandende liefde is aangekomen,
spreekt er ditmaal veel te laat van.
En nu was 't juist ernst, zegt de schrijver. Maar wij gelooven er niets van.
De Noorsche schrijvers, als ik wèl
heb, nemen 't dikwijls zoo nauw
niet met de realiteit. Zij houden van
zoo'n mengelmoes van werkelijk
waargenomen leven en quasi•poëtische droomerigheid. Dat is in dit
geval jammer, want iemand, die een
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beschrijving kan geven als die van
het feestje bij den dominee — stellig
het beste gedeelte van dit boekje —
zoo iemand is toch wel degelijk een
opmerker en schijnt drommels goed
bekwaam een verhaal te schrijven,
dat vierkant staat op werkelijke beenen, te meer daar een losse, lichtlenige verteltrant, zekere gemakkelijkheid van compositie hem, van
huis uit, eigen schijnen. Maar dat
schijnt niet te mogen , zoo enkel
maar aardig, vlug-en-raakweg vertellen, 't moet erg gevoelig en poëtisch zijn, fantastisch en geheim
Och, dat-zing!„I'tWoderla"
zulke Bernt Lie's toch eens merkten hoeveel ontroerends — en uit aandoening wordt ze toch geboren, de
poezie, nietwaar? —, hoeveel geheimzinnigs ook er nog altijd te
vinden is in 't dagelijks ons omringende leven! Hun „wonderland"
zou misschien in een achterkamer
liggen, maar hun werk zou beter zijn.
A. van Oosterzee heeft dit romannetje, voor zoover ik er over oor
kan, met smaak en toewijding-deln
vertaald.

Viadiemir Korolenko, Zonder
Taal, met toestemming van den
schrijver uit het Russisch vertaald
door ANNIE DE GRAAFF. Amsterdam,
P. N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Gaarne zou men, ook waar 't geen
lichamelijke, maar geestelijke afmetingen geldt, de wetten kennen der
perspectief; hoe komt het toch, dat
zoo weinigen gelooven, dat ook een
land- en tijdgenoot een groot man kan
zijn, terwijl bijna allen met eerbiedige
bewondering opzien tegen de helden
van 't verleden en de reuzenfiguren
— in het buitenland? Spreek tegen
een vriend uw bewondering uit voor
een hedendaagsch Hollandsch schrijver. Zeg hem b.v. dat de man een
standbeeld verdient en er een hebben zal ook, tien tegen éen, dat hij
leukjes, met een sceptisch glimlachje
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zijn hoogst wijsgeerigen twijfel zal
uiten. En Vondel dan? vraagt ge.
Nu ja, Vondel, antwoordt hij , maar
dat was dan ook Vondel, en die
leefde in de r 7e eeuw ! .... Door
zulk een gesprek ben ik er nog
onlangs achter gekomen, dat men
om groot te zijn minstens goed dood
moet zijn, 6f... over de grenzen
wonen, liefst zoo ver mogelijk!
Noren, Zweden, en vooral, Russen
wier namen dan toch maar worden
genoemd over de duizenden mijlen
tusschen Petersburg en Samarkand,
van de boorden der Zwarte tot die
der Gele Zee, ja die zelfs hier aan
Waal en Lek (door de feuilletons
in de krant) bekend zijn geworden,
dat zijn je échte gróóte schrijvers.
Hier hebben we nu zoo'n bekenden Rus: Korolenko. In Rusland
wordt hij veel gelezen; zijn boeken
zijn in 't Engelsch, in 't Fransch,
in 't Duitsch, in 't Hollandsch vertaald, wie weet in welke talen nog
meer! Toch durf ik verzekeren: als
een jong Nederlandsch schrijver met
dit werk voor den dag kwam, de
kritiek zou hem niet sparen. Men
zou 't er waarschijnlijk over eens
zijn, dat hij veel aanleg bezat, en
„beloften voor de toekomst" gaf,
maar duchtig zou men hem zijn
oppervlakkigheid, zijn gemis van
beeldende en elke andere kracht,
zijn gebrek aan ernst verwijten.
Men zou vragen of 't nu eigenlijk
wel aangaat zoo'n wel aardig, maar
toch volstrekt niet veel beduidend
gevalletje op te blazen, aan te dik
een-ken,tohdalursv
roman aan gaat nemen! En deze
beroemde Korolenko is lang geen
beginnend schrijver meer; hij is van
1853. Stellig moet hij dan ook vroeger veel beter werk gemaakt hebben,
anders zou mij ten minste het feit
van al die vertalingen vrij wel onverklaarbaar zijn.
Van twee boeren en een meisje,
die uit Rusland naar Amerika verhuizen, van een van hen vooral,
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den dommen, maar sterken, goedigen reus Matteus Lozienskjie verhaalt de schrijver. Die loopt te NewYork rond in zijn witte „svieta" en
tracht de menschen met wie hij in
aanraking komt buigend de hand
te kussen. Dit brengt hem in ongelegenheden, men meent dat hij wil
bijten en schrijft over hem in de
kranten als over een „wilde". Ten
slotte daagt, als een echte deus ex
machina, een begaafde jonge Rus
op, allertoevalligst uit 't zelfde gehucht afkomstig waar Matteus groot
geworden is, die hem uit zijn moeilijkheden helpt, hem werk en brood
bezorgt. Na twee jaar succesvollen
arbeid gaat dan Matteus uit NewYork het meegekomen meisje halen —
zij dient daar bij een lastige landgenoote — en, ofschoon te voren
van eenige liefde-verhouding tusschen
deze twee eigenlijk absoluut niets
gebleken is, gaat ze ook dadelijk
mee, wordt zijn vrouw...
Van 't volkskarakter en de leef
Amerikanen, voor zoover-wijzedr
daar sprake van is in zijn boek, gaf
Korolenko de traditioneele voorstelling en ook op zijn eigen landgenooten heeft hij ons geen dieper kijk
gegund. Het laat zich denken, dat
de botsing van Russische dom-geloovigheid, apathische droomerij en
kinderlijke goedigheid met de Amerikaansche „go-ahead" maatschappij
humoristische tooneelen moest doen
ontstaan, en die zijn er dan ook
wel — 't boek is zwakjes amusant —
maar overtuigend van waarheid zijn
ze geenszins en sprankelend van
geest nog minder. Des schrijvers

humor geeft blijken van zijn goed
hart; hij houdt van menschen, dat
is duidelijk, en van zijn eenvoudige
Russen in 't bizonder; als hij over
't lot dier arme verdrukten spreekt,
voelt men, dat hij niet alles zegt wat
hij wel zou willen zeggen, dat hij
vol medelijden is..., maar tot een
breed-artistieken kijk op de wereld
en de menschen wist hij zijn humaniteit niet op te voeren.
Over de juistheid dezer vertaling
kan ik — bij gebrek aan kennis
van 't Russisch — alweer niet oor
Dat kon de schrijver zeker-deln.
ook niet; zijn toestemming, op het
titelblad vermeld, heeft dus slechts
deze waarde: er blijkt uit, dat dit
kind althans niet op de gebruikelijke
wijze zonder voorkennis van den
vader is ontvoerd. Toch geloof ik,
dat de heer Korolenko, als hij Hol
verstond, zijn toestemming-landsch
misschien niet geweigerd, maar toch
eenige bezwaren geopperd zou hebben, b.v. tegen het „zich vermengen"
van velden met strepen (blz. i),
tegen liet „hernemen" van Matteus
„op dogmatischen toon" (bl. 85) ,
tegen 't overmatig gebruik van een
woord als reusachtig. Duitschers en
Hongaren, gestalten en landen, dat
gaat nog, die kunnen allen reus-achtig
zijn, in vergelijking met de kleintjes
en de gewone soort, maar de wereld,
deze aarde kan men toch moeilijk
reusachtig noemen! Integendeel, ik
heb wel eens gehoord dat onze goede
oude planeet láng niet een van de
omvangrijksten was in 't doorlucht
gezelschap.
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XII.
Nard had nacht noch dag rust.
Bij al zijn eere- baantjes was hij nu weer benoemd tot penningmeester der „Commissie tot oprichting van een Christelijke School
in Waterkerk." In overtuigende artikels toonde hij in de „Nieuwe
Dorpsbode" aan, hoe het openbaar onderwijs louter ontwikkeling
van het verstand beoogde, en er steeds verzuimd werd te wijzen op
de wonderlijke macht Gods. Hij illustreerde dit met voorbeelden
uit de school- praktijk, hem bij zijn bezoeken opgevallen. Notaris
Buitenhek en de openbare onderwijzers vielen hem daarover geducht
aan in hun orgaan en die moorddadige kranten - gevechten lieten
niet na Nards gestel verder te ondermijnen en het goede Waterkerk
dermate uit den dommel te houden, dat moord en doodslag te
vreezen waren.
Nu kwam daar nog een nieuwe kwestie bij, de zoo'n gerucht
makende toren -kwestie.
De toren van de Hervormde Kerk was verzakt en zoo bouwvallig, dat indertijd van hoogerhand een bevel tot slooping was
uitgevaardigd. Nu al een jaar lang bezat heel Waterkerk geen
anderen toren, dan dien der Roomsche Kerk in de buitenwijk
Kloosterpolder. Plannen tot opbouwing waren reeds gemaakt, toen
notaris Buitenhek als een nieuwe twist -appel opwierp, om hem aan
de menisten-kerk te bouwen. De verwoede strijd, die hierover ontbrandde, liet in geen enkel gezin de gemoederen met rust. Histo-
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rische, politieke en godsdienstige motieven werden van weerszijden
aangewend in kranten, in den gemeenteraad, op den kansel zelfs.
De buitenwijk Bloempad, haast bij uitzondering door Menisten bewoond, werd levensgevaarlijk voor Hervormden, evenals in de kom
der gemeente de Doopsgezinden, vooral Zaterdag 's avonds, werden
lastig gevallen.
Burgemeester Duivenboon had al tal van onbezoldigde veldwachters
beedigd en het aantal nachtwachten verdubbeld.
De dochter van baas Dullewey, die verkeering had met den zoon
van een menisten kweeker Buizerd op Bloempad, was een van de
eerste slachtoffers. Haar vrijer schreef haar op vaders bevel af,
want, zooals hij in het slot van zijn brief aanmerkte, den laatsten
tijd was het in zooveel gezinnen gebleken:
„Twee gelooven op éen kussen
Daar slaapt de duivel tusschen."
Het meisje werd stil en at weinig. Maar baas Dullewey vond
de loop van het geval heel gelukkig. Was niet, vooral nu met de
toren - kwestie, de vrede in tal van gezinnen, waar man en vrouw
van verschillend geloof waren, zoodanig verstoord, dat de hevigste
tooneelen voorvielen, al heerschte er vroeger de meest volmaakte
eensgezindheid? Hij vond wel, dat zijn kind er onder leed, maar
beter dit, dan een ongelukkig huwelijk.
Op een avond keerde Nard van een rumoerige vergadering huiswaarts, waar hij ijverig propaganda had gemaakt voor het denkbeeld, dat het een verraad zou zijn aan onze voorouders, die deze
zelfde hervormde kerk — inclusief toren — met hun goed en bloed
hadden moeten veroveren, zoo de toren thans niet op dezelfde
plaats werd herbouwd en, wat nog erger was, op het erf van een
kettersche secte zou verrijzen.
Heel gerust wandelde hij niet naar huis, want hij wist, dat
zijn tegenstanders hem, vooral tegenwoordig, ten doode haatten.
Doch in de straat surveilleerden twee extra-nachtwachts, groote kerels
met groote wollen wanten aan de handen.
Juist toen hij het Kikkerbruggetje overging, schrok hij hevig van
een wilden plons in de Kikkersloot. IJsrillingen huiverden plotseling
over zijn huid tot zijn kruin toe, en met een schok zag hij verwilderd om, want hij dacht, dat het een zware op hem gerichte
kei was, die zijn doel had gemist. En toen hij niemand in zijn
nabijheid zag, vermande hij zich om de sloot in te turen, be-
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denkend, dat de knecht van baas Dullewey mogelijk zijn ovendweil
wat wild er in had geplonst. Maar weer ijsden dezelfde rillingen over
zijn heele lijf, toen hij een hand boven de heftige golf- rimpels zag
uitsteken.
Hij vloog naar den kant en vermande zich de hand te grijpen
en naar zich toe te trekken. Hij bracht de drenkeling op den wal
en zag dat het bewustelooze meisje Geertje Dullewey was. Hij begreep alles en het was hem plotseling, of een stem naast hem
riep: „Gij zijt de man!" Hij dacht aan zijn heftige redevoering
van zooeven, waarmee hij de gemoederen had opgezweept, — aan
al zijn gevechten in kerkeraad, in gemeenteraad, in de Nieuwe
Dorpsbode, — en toen moest hij even een brok in de keel doorslikken, starend op het bleeke meisjes - gezicht, dat in zijn armen
rustte. Van- morgen nog had hij met haar verdriet den spot gestoken en haar troostend onder den kin gestreken. Het werd hem
benauwd om het hart, dat hij zoo'n jong, jolig ding tot wanhoop
had gedreven. Want hij besefte ineens, dat hij, in zijn ijver om
Waterkerk uit den dommel te wekken, overal haat en nijd en
rampzalige twisten had gebracht. Hij droeg het meisje zoo teer in
zijn armen, of hij haar eigen moeder was, en bracht haar in huis.
De schrik van vrouw Dullewey, en het zenuw-gegil van de leelijke
Ant, bracht hem zoo in den war, dat hij snikte als een kind en in
zijn hart de belofte deed, alles weer goed te maken.
Werkelijk bracht hij kort daarop een bezoek aan vader Buizerd,
maar de man smeet hem vierkant de deur uit, en de jongens op
Bloempad smeten hem met steenen, zoodat hij halfdood van ontsteltenis thuis kwam.
Daar werd hij onthaald op een scheldpartij van Pauw's moeder,
die haar jongen kwam opeischen, omdat die onder Nard's invloed
niet langer naar de meniste-, maar naar de hervormde Kerk
ging. Pauw's resoluut optreden, die zijn moeder aan den arm het
hek uitduwde, maakte aan deze scène een einde. Maar Nard viel
radeloos op een stoel neer in de keuken en snikte zijn verdrieten
zijn wanhoop luide uit.
Guurtje draaide om hem heen, kneep hem nu en dan troostend
in de hand of nam liefderijk zijn kalen bol in de armen, om die
met eau-de-cologne glimmend te wasschen.
Eindelijk schaamde Nard zich over zijn weekhartigheid, vooral
toen hij hoorde, dat Geertje Dullewey al zoo aardig opvroolijkte
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en gisteren met Klaas van Matje Maarsen had gestoeid. Met een
diepen zucht stond hij op, de liefkoozingen van zijn vrouw zacht
afwerend. En denkend aan de spreuk: „ Het is goed dat er erger
zijn," — was zijn besluit manmoedig genomen: hij voelde-nise
zich opnieuw geroepen om zijn zending in Waterkerk te vervullen.
Doch zijn vrouw dacht aan de andere helft der spreuk: „Maar
wee dengenen, door wie ze zijn," — en snufte een traan weg. En
tegen Sientje waagde ze het zelfs haar beklag te doen: „Je oome
is tegenswoordig een onverdragelijk endje mensch. Dat wil heel
Waterkerk in éen vloek en éen zucht zalig maken en laat zijn eigen
ziel verloren gaan. Want die zoo in zijn eigen huis is en zijn eigen
vrouw behandelt, is in Satans macht."
En ze besloot met een bijbeltekst: „Wat baat het hem, zoo hij
de heele wereld gewon, en schade leed aan zijn ziel."
Ze had zich nog nooit zoo durven uiten, en nu liet ze zich zelfs
tegen Roondert op een dergelijke wijze hooren. En Roondert had
lang niets teruggezeid, maar was stil blijven rookpaffen in den
schemer, tot hij ten slotte met het resultaat van zijn overleggingen
voor den dag kwam: „Nard doet als iemand, die een huis bouwt
met zware verdiepingen op een turf-fondament. As de rommel
instort, leit ie 'r zelf 't eerst onder."
Dat was hetzelfde, wat Sientje voelde: hij lag onder den vloek.
En dit stemde haar niet geruster en, ondanks het intieme van
het schemeruurtje en de rustige rook-atmosfeer, drentelde ze zuchtend
in de kamer heen en weer, als een kip, die haar ei niet weet kwijt
te raken, zich telkens trachtend te troosten met haar lijfspreuk:
„Je moet 'm maar zijn tuil laten uittuilen."
Eindelijk was de gewichtige dag daar, die een beslissing zou
brengen in de ontzettende torenkwestie. Heel Waterkerk hijgde als
in de drukkende benauwdheid van een donderbui.
Nard stapte in zijn netste buis de hooge stoep van het raadhuis
op, zich zelfbewust een weg banend door de drommen wachtende
menschen, waarvan de weeshuis-bestedelingen, schooljongens en
een enkele slampamper het grootste deel uitmaakten. Tegen krommen
Kees maakte hij, als tegen éen der voornaamste steun-pilaren zijner
partij, een grappigen groet, wat deze, de schouders schurkend,
deed grinniken: „'n Bliksemsche leukerd."
De diender, die bij de deur op post stond, groette onderdanig,
en achter Nards rug lachte hij hem uit.
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De heele Raad was al bijeen, gewichtig in twee partijen gesplitst
en aan weerzij den der groene tafel geplaatst: de vrijzinnigen flankeerde den burgemeester, de behoudsmannen zaten aan de overzijde
met Nard in het midden.

Nard monsterde zijn mannetjes, als een goed veldheer betaamt,
en de Burgemeester wierp hem een uitdagenden blik toe.
De minder gewichtige punten der agenda werden in goede harmonie
afgehandeld, als wilde ieder zijn krachten sparen voor den beslis
strijd.
-send
En toen de Voorzitter ten slotte oplas, dat men thans genaderd
was tot de gewichtige vraag, waar de nieuwe toren zou geplaatst
worden: aan de hervormde of aan de menistekerk, heerschte
er een onheilspellende stilte. Eindelijk vroeg baas Van Wijck het
woord, om het standpunt der Doopsgezinden uiteen te zetten.
„ Geachte Voorzitter!" begon hij, „door het ellendige bedrijf
van een hier aanwezig persoon" — een verachtelijk gegrinnik van
Nard — „is onze gemeente aan twist en tweedracht ten prooi.
Alle Waterkerkers van mijn leeftijd zal 't nog goed heugen, hoe
hier eensgezindheid heerschte."
De slaap des doods werd geslapen," verbeterde Nard schamper.
De goeie dominee Van Staverden, onze meniste dominee,
de Roomsche en de Janseniste pastoor, — hemelsche goedheid,
hebben we ze niet zadder keeren naast mekaar zien wandelen.
Bennen ze niet op mijn werf een keer gekomen, om m'n kweekerij
samen te bezichtigen? En as er 'n feestje was, voor de kinderen,
voor de grooten," — —
„Duivelsfeesten," gromde Nard weer.
„ .... dan waren 't die vier eenvoudige mannen".
Belialskinderen," grijnsde Bleekers weer, wat hem van de zijde
des Voorzitters een woedend gehamer vlak naast zijn uitgespreide

vingers bezorgde.
„... die vier eerwaardige mannen," vervolgde baas Van Wijck,
die zijn redevoering wou en zou ten beste geven, „die knus met z'n
viertjes de boel bedisselden. 't Was aandoenlijk, als in den tijd
van 't paradijs: de leeuw naast het lam. Godsdiensthaat was onbekend. Laat diender Genodde spreken, hoe het toen was en hoe
het nou is."
Toevallig had de diender staan te luisteren en onbeschroomd stak
hij het krijgshaftige hoofd binnen, zich houdend of hij geroepen was.
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„Wat jij Genodde," vroeg de spreker gemoedelijk en de diender
repliceerde, of hij de rede van vorenaf had bijgewoond: „Nou , dat
scheelt dag en nacht. As je 'r is een landlooper in z'n nek moest
nemen, was 't al heel erg. Nou ken je 't op z'n beurt temet eiken
Waterkerker doen, de heeren van den Raad niet te na gesproken ...."
De Voorzitter vond de familiariteit van zijn politie - personeel tegenover den achtbaren Raad nu wel wat ver gedreven, en wees Genodde
met een gebiedend gebaar de deur, wat dezen echter niet belette
het debat te volgen: niemand in heel Waterkerk kon zich ook beroemen zoo goed met de gemeenteaangelegenheden op de hoogte
te zijn, als de diender.
Daar kwamen hijgend en bezweet twee heeren de stoep op: de
éen een klein mannetje met een groot hoofd was de verslaggever
der Nieuwe Dorpsbode, de ander, een zwierig gekleed jongmensch
met een lachend dom gezicht, de reporter voor de Oude Dorpsbode.
Ze drongen haast gelijktijdig de raadzaal binnen en maakten meer
lawaai, dan de Voorzitter wel stichtelijk vond. Vrijpostig zetten
ze zich aan de groene tafel neer, tusschen de achtbare raadsleden
in, ieder aan de zijde, die hij vertegenwoordigde. En ondanks de
ontstemming van burgemeester Duivenboon zetten ze zich op hun
gemak en snikkelden nu hun potloodjes, dat de spaantjes het deftige
groene kleed bezaaiden.
Onderwijl vervolgde baas Van Wijck zijn scherpe redevoering,
nog lang uitwijdend over den Paradijs-toestand voor Nards komst
in Waterkerk en den tegenwoordigen geest van haat en revolutie.
Nard hield zich merkwaardig kalm, zich vergenoegend met het
sarkastisch lachje tusschen zijn uitgerekte lippen.
Eindelijk kwam Van Wijck tot het kardinale punt, profeteerend:
„De vrede in Waterkerk eischt een zoenoffer, zeg ik U allen. Hij
is gevallen, onze oude toren, of hij genoeg had van al de tweedracht door een vreemde, door een vervloekten vreemde in ons
dorp gebracht! En zijn nagedachtenis eischt, dat hij wordt opgebouwd naast de „Vermaning" 1 ), waar wekelijks van den kansel
Jezus' liefde-leer wordt verkondigd. Dan zal hij weer heenzien over
een vreedzaam dorp, zijn stem zal de booze ruzie - geesten verjagen
en alle dooden van elke gezindte een „rust zacht" toegalmen.
Maar zoowaar ons dorp te gronde zal gaan door het tegenwoordige
i) Zoo heette de Doopsgezinde Kerk.
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geharrewar, zoo waar zal de nieuwe toren geen Doopsgezinde bij
zijn laatsten tocht een „slaap zacht!" toekleppen, als de toren niet
naast onze Kerk wordt gebouwd ...."
Die fraaie zinnen had notaris Buitenhek Van Wijck in den mond
gelegd en ze lieten niet na, een diepen indruk te maken, die
nauwelijks verzwakt werd door Nard's spotten: „Zoo zij het !"
Toen bekeek hij de zaak uit een aesthetisch oogpunt, betogend,
dat Waterkerk er bij winnen zou, als de toren naast de Vermaning
en dus midden in het dorp zou staan.
Nard was niet minder welsprekend en scherp, zich op de borst
kloppend in edele zelfverheffing: „Dat ik het ben, die Waterkerk
uit den slaap des doods heb gewekt, is mijn hoogste glorie, omdat
ik het heb gedaan in naam van Hem, die heeft gezegd: Ik ben
niet gekomen om u den vrede te brengen maar het zwaard."
Zooeven had het zwierig gekleede jongmensch al aanteekenend
goedkeurend geknikt en gegrinnikt, thans ging het groote hoofd
van den anderen verslaggever heftig op en neer, dat Van Wijck er
bang voor werd, vreezend dat de man zijn hersens uit den overvollen
schedel zou schudden. Het jongmensch van de oude „Dorpsbode"
daarentegen speelde met de gouden ringen aan zijn vingers, met zijn
zware horlogeketting en zat Nard vierkant in het gezicht uit te lachen.
Toen ging Bleekers tot de historische beschouwing over, betogend,
„dat de eerbied voor het grijze verleden, voor het gestorte bloed
onzer vaderen eischte, dat de toren verrees, waar hij gestaan had."
„Heeft hij niet," verviel Nard in pathos, „vandaar uit over het
groote Meer gestaard, eeuw in en eeuw uit. Heeft hij dat Meer niet
op zich zien toekomen, tot vlak bij zijn erf? Heeft hij het niet
zien droogmalen ten slotte, en zich nog verheugd in de gouden
akkers dier woelige golven? En heeft hij niet het recht op de
plaats dat vredige gezicht na zijn wederoprichting te blijven
genieten, als een blijde hoop voor ons allen, dat na deze dagen
van beroering het heerlijke Godsrijk ook voor Waterkerk komen zal ?"
Zelfs het jongmensch staakte zijn lachen en trok de lippen
bewonderend op. Nard kon iets, als hij eenmaal aan den gang was.
„Laat dan ongeloovigen woeden tegen onzen alouden toren, het
zinnebeeld van den worstelstrijd onzer vaderen om het zuivere
geloof, alle machten der hel zullen niet kunnen beletten dat hij
opgebouwd wordt op de aloude, geheiligde plaats. Geen afvalligen,
geen Godloochenaars of andere doemwaardigen ...."
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Dat werd broeder Van Wijck te kras en opstaande, rukte hij
den burgemeester den hamer uit de hand en sloeg er Nard zoo
geducht mee op de in de lucht zwaaiende hand, dat deze zijn
gloedvolle rede afbrak en die eindigde met een hartigen vloek.
De burgemeester kon moeilijk zijn lachen bedwingen, maar hamerde
toch met het heroverde wapen zoo imponeerend, dat de partijen,
die aan weerszijden der tafel reeds slagvaardig tegenover elkander
stonden, weer gingen zitten.
Toen begon een door elkaar schreeuwen van verwijten en schelden , als in later dagen slechts geëvenaard werd in de zittingen
van de Qostenrijksche Kamers. Nard moest veel hooren over zijn
mesthoopen, over zijn vreemdelingschap, over zijn dwarsdrijverij;
Van Wijck over zijn ongeloof, zijn domheid, zijn bluf en meer
merkwaardige eigenschappen. En toen de stemming was geschied,
bleek er met éen stem meerderheid aangenomen te zijn, dat de
toren op de oude plaats zou herbouwd worden. Als waardig protest verlieten de Menisten statig de zaal.
En sedert dien dag vaart elk Doopsgezinde ten grave zonder
het sombere klokkegelui.
Nard kwam opgewonden thuis en ging in den roes van zijn
overwinning zoover, dat hij Guurtje niet alleen met ruwe woorden mishandelde, maar haar zelfs nijdig een duw gaf, daar
ze zijn daagsche buis niet had klaar gelegd. Ze gleed op de
gladde matjes uit en brak haar been, dat nooit meer goed genas.
Op een krukje hipte ze voortaan het lange huis door als de winkelschel ging en haar zoet-lachsche lipjes waren na dien tijd strenger
op elkaar geprest.
Sientje vloog Nard in het gezicht en kletste hem op den kalen
schedel, tot Pauw tusschenbeiden kwam.
Nooit heeft echter Waterkerk de juiste oorzaak van Guurtjes
ongeluk geweten.
Na dien tijd zat Nard nog meer onder Sientje en zelfs onder
Pauw, die geregeld op de verwenschingen van zijn baas liet volgen:
„Stik voor mijn part."

Notaris Buitenhek deed zijn wekelijksche reis naar Amsterdam
in zijn barouchet. Jan Slak zat op de bok en ranselde zijn paard,
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om er wat vurigheid in te krijgen, ofschoon hij wel medelijden
met het beest had: 't was nauwelijks een half uur op weg en
dampte nu al van het zweet. Er zat ook geen voer in! Wat zijn
meester bezielde wist hij niet recht, maar op alles beknibbelen!
En vroeger altijd royaal. Het tweede paard al afgeschaft en dit
eenige werd nu nog gehouden op louter een handje hooi.
De notaris zelf overlegde, hoe het eene gat met het andere te
stoppen. In den tijd, dat het land duur was, had hij te hooge
hypotheken er op verstrekt. En nu, in den slechten tijd, kwam
de rente niet in en moest hij zelf toch op tijd betalen. En groote
boedels kwaaien niet voor. Sinds die vervloekte partijschappen
in het dorp ging al wat orthodox was naar den notaris in Vlaspolder. En onder de orthodoxen waren juist de rijkste grondbezitters. Hij kon er zich wel eens benauwd over maken. Hoeveel
kleine sommetjes, een paar duizend van die, zooveel honderd van
een ander, waarvoor hij nog altijd hooge rente gaf, wel 5 0 / 0 ,
waren er al niet bij ingebrokkeld. Dat kon spaak loopen en dan
waren de kleine luidjes de slachtoffers.
In Godsnaam , een paar goede jaren konden er hem weer boven
op helpen. Geen zorgen voor den tijd. 't Kwam er vooral op aan,
om voor 't oogenblik drijvende te blijven!
En voor de zooveelste maal berekende hij in ronde sommen,
hoeveel kasgeld er noodig was, om voorloopig weer gered te zijn.
Het hooge totaalcijfer deed hem telkens weer ontstellen en in een
scheldpartij uitvallen op die boeren, die hij uit louter goedheid
op 'n spulletje had geholpen indertijd, — alles op hypotheek —,
en die hem nu naar de rente lieten fluiten, wetend dat hij ze niet
dorst aanpakken, daar hun goederen in deze slechte tijden niet
de helft van de bezwaring zouden opbrengen.
En dan juist de rijke klanten verliezen!
Daar kwam Nard aanrijden. Zijn „notaris" zag er doorvoed
uit en draafde lustigjes voor de eieren-brik op de maat van Pauw's
eeuwig fluit- deuntje.
Nard zag met genoegen naar het magere, bezweete dier van zijn
tegenstander. Het was daaraan alleen reeds te zien, wie in den rechten
weg wandelde, bezon hij zich. Of zegende de Heere hem, Bleekers,
niet in alles? Werd zijn omzet niet bij de week grooter? Hield hij
niet telkens meer rijksdaalders over en begon hij zich al niet
aardig vrij tegenover zijn geldschieter Roondert te gevoelen?
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Maar de weg der goddeloozen zal niet bestaan! Wees dat dampende en hijgende beest het niet uit, hoe notaris Buitenhek onder
de straffende hand Gods lag? Zoo als zijn rijdier, zoo zouden ook
zijn zaken wel wezen: totaal zonder fut er in. Ze zouën er van
hooren, in het dorp, van hun notarisje, die met zijn grooten mond
en zijn eigengerechtige daden zijn beste klanten wegjoeg en zijn
eigen graf groef!
Dat vooruitzicht stemde Nard heel blijmoedig en om den notaris
te tarten, week hij niet verder uit dan hoog noodig was: zijn
brik kon er zeker beter tegen dan dat krakende ding van een
barouchet.
Pauw floot al scheller en knipte geniepig met de oogen tegen
Jan Slak. En Nard rekte zijn grijnzenden lachspleet en zag den
notaris trotsch in de oogen.
Voorzeker niet, de weg der goddeloozen zal niet bestaan!
Jammer, dat de woorden van Asaf hem te gelijker tijd in het
geheugen kwamen: „Ziet, dezen zijn goddeloos, nochtans hebben
zij rust in de wereld: zij vermenigvuldigen het vermogen. Dewijl
ik den ganschen dag geplaagd ben, en mijn strafing is er alle
morgens."
Maar de Heer zal immers de goddeloozen in verwoestingen doen
vallen.
En genoegelijk stak Nard de hand tot de elleboog in den zak,
om in de rijksdaalders te grabbelen, dat stoffelijk blijk van Gods
gunst.
Lubbertje stond voor het raampje van haar huisje een draad in
een naald te steken. Ze zag op, toen ze het rijtuig hoorde voorbij
rijden en vluchtte dadelijk weg, of ze den duivel in al zijn afzichtelijkheid op den wagen zag zitten. Het deed Nard toch pijn, al
rekte hij den lachmond nog verder uit.
In zijn diepe zakken troost zoekend, draaide hij vier rijksdaalders
tusschen de vingers tastend rond, zichzelf belovend, dat hij die als
een dankoffer voor een christelijke . school zou afzonderen.
Nog hetzelfde jaar verrees er werkelijk een christelijke school,
die oorspronkelijk de Bleekers-school werd gedoopt, waartegen
Nards eenvoudig gemoed heftig opkwam, zoodat voorloopig de
naam „Eben Haëzer" op het hek kwam. Doch in de „Nieuwe
Dorpsbode" kwam een artikel over Bernardus Theophilus Bleekers,
dat een schoon monument voor den man genoemd kon worden.
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Jammer, dat de oude dominee van Hazerwou de grootheid van
zijn zoon niet beleefd had.
Toen Guurtje het artikel had gelezen, frommelde ze driftig de
krant in elkaar en stampte er nijdig met haar houten krukje overheen. Maar het winkelschelletje bracht haar weer tot bezinning en,
terwijl ze het krantje in de kachel smeet, plooide ze weer haar
lachmondje, om vlug naar den winkel te hippen.

XIII.
In het nauwe alkoofje zat Maaike Markens druk te naaien. Tony
en Geertje zaten elk in een donker hoekje, de een peuterend met
een naald om van de afgevallen lappen iets te frommelen, dat op
een pop leek; de ander de leege garenklosjes uit den treure op
elkaar stapelend en weer omsmijtend.
Het rad van de naaimachine snorde en de naald piekerde op en
neer, dat er geen oog op te houden was. Mooi, recht werk, vond
Maaike. Sloopen is 't mooiste werk, dat je krijgen kan. Alles rechte
zoomen en 't betaalt nog 't beste. Als er niet te veel winkelklanten
haar van haar werk riepen, dan had ze wel weken, dat ze met
naaien de huur verdiende.
„Hier, zè je hier blijven," snauwde ze de jongste af, een speld
tusschen de lippen.
Het kind wou de achterkamer ingaan. Maar ze had wel wat
anders te doen, dan die door de kinderen overhoop te laten halen.
Ze moesten zich maar in de alkoof vermaken. Zoo meteen zou ze
het lampje aansteken, al was 't pas twee uur: alleen de helderste
uren van den dag kon je 't in zoo'n alkoof met het daglicht doen.
Bovendien had ze de achterkamer verhuurd aan een bewaarschool
zou haar ook bedanken, als de kinderen den boel-jufrowendi
overhoop haalden.
Ze zag met een opgewekt gelaat het donkere hokje rond, waar
ze woonde en sliep en zelfs op de petroleum-stellen kookte, —
de bewaarschool-juffrouw had haar keukentje ook gehuurd, — ze
gluurde even door de tulen gordijntjes naar den winkel, haar
grootste glorie. Wat vond ze die ruim! En ze dorst te zeggen:
wat was die altijd netjes, al was 't maar een aardappel-zaakje. De
bakken, netjes blauw en dik in de verf, een omgekeerde schop
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er in met haar mooiste cijfers in krijt beschreven om den prijs
aan te duiden, citroenen, appels en kastanjes voor het raam in
nette vakken en daarachter zuurkool- en snijboonenvaatjes en enkele
groote blikken groente uitgestald. Je kon er altijd komen, in haar
winkeltje, waar oome Nard haar aan geholpen had.
Razend snel draaide ze aan het machinewiel en schoof ze den
zoom vooruit, een tevreden lachje om haar lippen. Had ze ooit
dien welstand gekend en die zalige rust, toen ze nog met Kees
Verhaer leefde? Dat was snauwen geweest van den morgen tot den
avond, zij eiken dag van haar kindertjes af om uit werken te gaan,
en dan 's avonds ruzie, omdat hij de meegebrachte boterhammen
niet aan zijn kindertjes gunde en een deel van haar geld eischte
om uit te gaan.
Ze was nu toch altijd om en bij de kleintjes. En ze moest zich
even verlustigen aan hun verzorgd uiterlijk: zelfs stak ze eerder
de lamp op, om ze eens met trots te bekijken. Die knappe jurkjes,
die schoone gezichtjes, dat nette haar! Wat was 't toch heerlijk
voor een moeder, zorg aan 'er kleintjes te kunnen besteden. Ze
tilde Geertje eventjes op, hoog boven het hoofd uit en had een
wilde aanvechting om het kind te knuffelen en al zoenend op te
eten. Maar ze bedwong zich: dat nooit, dat in der eeuwigheid
nooit! 't Was al mooi genoeg, dat ze voor zich zelf een afschuw
was, dat ze walgde van haar eigen vergiftigd bloed. 't Kon haar
anders wel te machtig worden: ze had soms als een razenden
honger naar een kus op die kleine mondjes.
't Was, of Tony haar gevoel meeleefde, want het kind stond
overeind en klom tegen haar stoel op, om haar om den hals te
pakken.
Ze kreeg er tranen van in de oogen, en weerde het kind af.
„Niet doen , Toon! Daar houdt moeder niet van, dat weetje wel."
En om het pruilende kind op te monteren, bewonderde ze het
geprutste popje en bond het een kleurig lintje om den hals.
Tony was al weer tevreden en toonde dansend haar schat aan
haar zusje.
Die rust, die zalige rust! — Dat kon het zoo telkens in haar
juichen. — Geen geldzorg, al was 't niet ruim: zooveel met naaiwerk,
zooveel van de schooljuf, zooveel uit den winkel! Geen gekijf in huis,
geen dronkemanspraatjes om haar heen I Die goeie oorre Nard!
En thans ook geen angst meer voor Kees.

ERGERNISSEN.

637

Verleden jaar nog had hij haar eens in haar winkeltje overvallen, haar uitjouwend voor slet en voor nog veel erger. Maar rooie
Pauw had hem dat later zoo danig ingepeperd, dat hij niet meer
verschenen was.
Hoe gelukkig, dat Kees eigenlijk zoo'n laffe sukkel was. Wat
zou ze anders beginnen? Op het politie- bureau, waar ze was wezen
klagen, hadden ze wel gezegd, dat haar man zonder haar wil niet
in huis mocht komen, zoolang het proces hangende was. Maar wat
zou ze doen tegen een relletje voor haar deur, waarmee ze voor
straat zou geteekend wezen? Gelukkig, dat hij te be--goedin
nauwd was voor een latere afstraffing van rooien Pauw.
't Was nu al een ruim jaar, dat het proces hangende was. Hoe
het eigenlijke verloop er van was, kon ze moeilijk begrijpen; ze
herinnerde zich, dat ze een paar keer „voor " was geweest en dat
ze eens Kees had ontmoet bij den President, die haar vroeg of ze
niet liever van den eisch tot scheiding afzag, waarop ze bevend
had geantwoord: „As 'k geen kindertjes had, verdronk ik me liever
dan met hem te leven. Maar wie zal dan mijn kinderen groot
brengen."
De advokaat had anders veel hart voor haar zaak en die zou
zijn best doen.
Als ze nog eens heelemaal vrij was, heelemaal baas over eigen
lijf en over haar kindertjes! Want je weet 't toch nooit. Hij behoeft
maar opgestookt te worden, om het haar lastig te komen maken.
En als ze het proces eens verloor, dan kon hij elk oogenblik
binnendringen, desnoods met dronken slampampers van kameraden
als hij alleen te bang was.
Hoe was 't anders in 's hemels naam mogelijk, dat voor zulk een
geval geen echtscheiding werd toegestaan. 't Overspel moest erkend
worden of door haar bewezen! Ze zag altijd dat kribje in de treurige
barak voor oogen, waar dat van de geboorte af besmette kindje
in lag! Was 't niet om van te sidderen, dat zulke wezentjes moesten
boeten voor de liederlijkheid der ouders! En dan zoo'n Wet, die
in haar geval nog naar bewijzen vroeg, waar ze gedoemd kon
worden een heele generatie met vergiftigd bloed ter wereld te brengen.
Ze griezelde als ze er aan dacht.
En naar haar kindertjes starend, bezwoer ze zich, dat ze hen
in der eeuwigheid niet zou kussen en nog meer er op letten, dat
ze geen oorzaak werd van hun ongeluk.
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Daar kwam een agent den winkel binnen. Of neen, 't was een
man van 't gerecht, zooals ze al meer bij zich had gezien, met
zijn blinkenden helm. Ze ging naar voren en nam bevend het
gezegeld couvert aan.
Wat zou dat weer voor narigheid geven?
Zeker iets van het proces, en alles wat ze daarover hoorde, was
narigheid en anders niet. „Voor"komen en met „hem" verhoord
te worden, haar kindertjes alleen latend, antwoorden moeten op
allerlei ellendige vragen, die het walgelijke verleden haar weer zoo
klaar voor oogen stelden, wat zou 't anders geven? Mogelijk dat
ze in het ongelijk werd gesteld.
Ze scheurde het couvert open en las de groote zinnen en de
bargoensche woorden, waarvan ze niets begreep. 't Was een veroordeeling, meende ze te merken en er werd in gesproken van de
kosten van het geding en van 5 gulden wekelijks uitkeeren. Het
papier brande haar in de vingers. Gejaagd ging ze weer aan haar
werk, deed de machine razend snorren en schoof wild den zoom
voor zich uit. Maar ze greep al weer naar dat groote vel met die
onbegrijpelijke woordenbrij, zich op nieuw verdiepend in den inhoud.
Als ze nou de gerechtskosten ook nog moest betalen! En ze ontdekte al weer iets angstigs: ook van de kinderen werd gesproken.
Daar stonden hun namen en hun geboortedatums er bij.
Nu wist ze zich niet langer te bedwingen.
Ze zag even rond of de kindertjes geen kwaad konden, drukte
de oudste goed de zorg voor zusje op het hart en schelde aan het
bovenhuis aan.
Daar woonde een ijselijk geleerd heer, die vroeger kantoorlooper
.geweest, maar nu stijf van de rheumatiek was. Die had haar
al eens meer den stand van het proces ontvouwd, zoo duidelijk
dat ze van al zijn dikke woorden duizelde. Angstig klauterde ze
naar boven, het hart bonzend, of daar de opperste rechter troonde,
die over haar eeuwig welzijn ging beslissen.
Met de spierige, kromgetrokken handjes vatte het mannetje het
papier aan, las het met heftig hoofdknikken en begon haar met
zijn stadhuis -woorden te overbluffen: „wegens dat Kees Verhaer,
haar echtgenoot, niet gecompareerd had, was de totale separatie
bij verstek uitgesproken, en was hij veroordeeld haar te mainteneeren met 5 gulden wekelijks."
Ze was nog niet veel wijzer, maar zijn drukke gebaren ter
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gelukwensching zeiden haar genoeg. Het goede mannetje zou opgesprongen zijn, als hij dit met zijn verstijfde beenen had kunnen
doen en trachtte haar duidelijk te maken, hoe het huwelijk ontbonden was en de kinderen en meubels haar waren toegewezen,
en haar man nog tot betaling der gerechtskosten en tot een weke
aan haar was veroordeeld.
-lijkscheutrngva5ld
Hij ging den loop van het geding haar heel geleerd uiteenzetten,
en praatte ten slotte alleen tegen den grijzen kater, die op zijn
knie was gesprongen, hem met het staartpuntje in het gezicht
streelend. Want Maaike was de trap afgestoven, naar haar winkeltje terug, dat ze nu nog eens zoo net en ruim vond, nu 't
zeker en vast van haar was zonder angst voor een inval van haar
vroegeren man. Versuft stond ze het rond te staren, de heele uit
voor het raam, de blauwe bakken langs de wanden, de-staling
vale zakken in den achterhoek op elkaar gestapeld, het spiegelbeeld
van de op het raam geschilderde letters: „Het Waterkerksche
Aardappelhuis ".
Daar hoorde ze Geertje schreien, om het door Tony genaaide
popje dwingend. Ze vloog het alkoofje in en tilde de kindertjes op,
die van haar woeste bewegingen ontstelden. Zij hijgde, of ze hooge
steile trappen in haast was opgeklommen en drukte zich de kinderen
tegen de borst, ze elk in een arm knellend. Vergeefs spartelden de
meisjes, ze moest ze vlak aan zich voelen, die waren nu zoo heelemaal van haar, van haar alleen. Zij had ze ter wereld gebracht en
niet hij! Wat zou hij er mee uitstaande hebben? Zij was nu de
moeder, de vader, de verzorger, zij was alles en de kinderen waren
nu heelemaal van haar. Weg waren de duizend angsten, dat ze
beiden of een van beiden aan hèm zouden worden toegewezen. Weg
was de schrikwekkende gedachte, dat zij gedoemd zou zijn, aan
hèm te hooren en wezentjes in het leven te helpen, die den vloek
der vuile zonde meebrachten. Vrij, heelemaal! Haar lijf aan haar
alleen, haar leven alleen voor haar kleinen, die kindertjes aan haar
alleen! Die zalige vrijheid, zonder angst voor zijn woede, zonder
eeuwige twisten en dronkemans- herrie !
En met de kleintjes in de armen stond ze op, of ze in het rond
dansen wou. Maar de kinderen schreiden om haar opwinding en
ze neerzettend, troostte ze hen en had ze ze haast een zoen gegeven .... Maar dat in der eeuwigheid niet!
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Guurtje hipte nog altijd even druk door het groote huis, van
de keuken naar den winkel, met haar krukje haast nog bewegelijker
dan toen ze goed ter been was. De tijding uit Amsterdam, dat
Maaike's eisch tot scheiding was ingewilligd, deed haar weer wat
meer met haar zoet-lachsche gezicht de klanten bejegenen; anders
was er op het dorp éen roep over, hoe Guurtje nog wel altijd
even vlug en even vriendelijk, maar lang niet meer zoo vroolijk
was als vroeger.
In de keuken walmden weer de aangenaamste geuren op boven
het fornuis en met een blij lachje tilde Guurtje het deksel op. Nard
had twee van de vetste hanen geslacht en Sientje stond er vierkant
naast, de handen op de heupen, den mond begeerig open en de
frissche lippen vochtig van appetijt.
„Nou, daar zal ze van smullen," watertandde Sientje.
„Dat zal z'in Amsterdam ook niet alle dagen in 't potje hebben ,"
lachte Guurtje.
Want Maaike zou de twee Paaschdagen overkomen met de kindertjes, en Nard zou haar vorstelijk onthalen. Mild had hij bovendien een schaal vol gescheurde eieren binnengebracht met een wenk,
om er ommeletjes van te bakken. Hij wou zich nu eenmaal door de
familie laten verslinden, „afknagen tot het gebeente", zooals tegenwoordig de term luidde.
't Was voor Guurtje een dubbel feest: de kindertjes om haar
heen en Nard zelf in een waar lammeren-humeur. Hij deed na
kerktijd niet anders dan stoeien met de kleintjes en er mee over
den vloer rollen, zoo stijf als hij was, dat ze wel eens dacht aan
hun vroeger paard „Jan ", als dat, moe van de reis, op het erf
zich uitstrekte en wanhopige pogingen aanwendde om een ruggewenteling te maken.
Nard schateren, de kindertjes schateren, zij-zelf en Sientje en
Maaike schateren! Zelfs Roondert op zijn avond-visite moest ze
eerst allebei een poosje op de knie hebben, om ze de geschiedenis
van Jozef te vertellen, waarbij Geertje opmerkte, dat ze ook zoo
zou handelen als Jozef: wegloopen zou bij Potiphar's huisvrouw
vandaan, al zou die haar mooie, Zondagsche jurk stuk scheuren.
Dat gaf een gelach, Guurtje met kleine, ingehouden gilletjes door
een dun lip-spleetje, Sientje met bulkend geschater uit den wijden
mond en de anderen in allerlei aard tusschen deze beide uitersten in.
Den tweeden Paaschdag zouden ze zeilen op den Poel, met de
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schuit van baas Dullewey: Pauw, Maaike met de kindertjes en
Sientje. Maaike was er dol op en ze voelde hier alle herinnering aan
leelijke dingen wegvallen: ze wou eens heelemaal aan haar jonge meisjes jaren terugdenken.
't Was zonnig weer, een vroege voorjaarsdag. Een koeltje blies
het zeil wat bol. Maaike zat stil op de plecht, haar kindertjes aan
haar voeten.
De karkieten hoorde ze knetteren in de opschietende rietspruiten
van de zudden, de vischjes spartelden aan de uitgebrokkelde kanten,
hun schichtigheid verliezend in den wellust van hun teelt-geplonster.
De rimpelige golfjes hadden op de omkrullende ruggetjes een blinkende zonnestreep en ze luisterde naar het glashelder gepingel van
de waterbobbels tegen den voorsteven. Ze was weer heelemaal jong,
de jolige deern, die met den baas ging mee-zeilen den Poel over
naar de Kloosterwei, om de koeien te melken. Ze heette ook weer
Maaike Markens! Weg was die verduivelde naam, dien ze van dien
kerel had gekregen ! Maaike Markens: M. M.! En met de vingers
schreef ze in het heldere water de beide letters, droomend van de
eene M in de andere krullend, dat er over den Poel éen streep van
sierlijk ingegrifte letters moest gaan.
Ze zag er zelfs voor op, maar de krullen waren al door de
rimpelgolfjes weggeplooid en meegedeind. Ze zag echter weer hetzelfde als in haar jonge jaren: achter bij het roer een groote,
knoestige jongen met zijn krullebol tegen haar verhitte wangen aan,
de eene hand aan het roer en den anderen arm om haar heen,
de schoot van het zeil zorgvuldig vastgemaakt aan een haak, omdat
er geen hand meer vrij was. Zoo had de jonge baas daar wel
gezeten in der tijd met haar, en als ze bij de wei aan land sprongen
was de heele tocht éen ommezientje geweest.
Ze schrok op, want nu was diezelfde jonge baas een verloopen
sujet, dat een vrouw in het graf en twee huishoudsters ongelukkig
gemaakt had. Kortgeleden was hij met ketelmuziek het dorp uitgebannen.
En zij-zelf zat nu hier met een smet in haar bloed en haar kindertjes aan haar voeten, zonder ze als een moeder te durven
knuffelen.
Ze schreef weer M. M. in het water, want dat was haar naam,
toen ze nog in ontembaren jeugd-hartstocht haar hoofd tegen den
krullebol van dien lustigen jongen baas had gevlijd.
42
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Wat zou het later wezen met dien rooden, krachtigen Pauw,
met dat vierkante, gezondbloedige Sientje, die in zijn armen lag 1
Langs den dijk liep een groepje opgeschoten jongens, die het
vrij-partijtje bemerkten en het met fluiten en schreeuwen verstoorden. Allerlei onkiesche grappen werden hun toegeroepen en een
jouwde: „Kijk, 't is rooie Pauw met Sientje van d'eierenboer ... .
en Maaike" met een scheldwoord voor haar....
Pauw zwaaide woedend het roer en hield de schuit recht op den
dijk aan. Maar de jongens waren de laagte al in, de heining over,
een heenkomen in de wei zoekend. En eer het vaartuig op de
steenen stiet, bedacht Pauw zich en laveerde tegen den wind op,
dieper den Poel in.
Maaike zag zoo bleek, dat Sientje er van schrok. Maar toch
trachtte ze de lippen tot een lach te verplooien en staarde toen
weer in het klare water, luisterend naar het glashelder getingel
van de golfjes tegen elkaar en ijverig haar meisjesnaam er in
schrijvend: M. M.

XIV.
Er was een verkiezing voor de Provinciale Staten op til. En nu
zou het er om gaan, om voorgoed de kleur van Waterkerk te verkennen. De beide „Dorpsbodes" werkten ijverig aan de politieke
opvoeding der kiezers en de beide kandidaten, notaris Buitenhek
en Bleekers, niet minder. De notaris beschouwde deze verkiezing
als een levenskwestie — voor zichzelf —. Hij had door de politiek
zijn zaken in den war zien loopen, zachts dat hij door diezelfde politiek
thans zijn aanzien wat zag vergrooten, om er zoo weer boven op
te komen.
Beiden wedijverden in het houden van spreekbeurten: het kleinste
buurtje van het district werd met een bezoek vereerd, en de belangstelling was zeer groot. De vurigste partijgenooten liepen hun kandidaat na van de eene wijk naar de andere en hoorden zoo wel zeven
maal of meer dezelfde argumenten op dezelfde wijze ontvouwen,
zoodat ze al bij voorbaat begonnen te glimlachen en te knikken en
de omzittenden triomfantelijk aan te zien, als er een geestige of
een interessante passage zou komen. En als Buitenhek of Nard
eens bij ongeluk verhinderd waren op te treden, dan konden ze wel
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drie, vier man aanwijzen, die, in hun school gevormd, voor hen
de redevoering hielden.
Nard was weer de vriendelijkste, joviaalste vent voor zijn partij
kromme Kees roemde hem er dikwijls om —; maar-genot,—
Guurtje had veel te verduren en zijn mesthoopen deden zijn tegenstander veel lijden. De notaris hengelde evenzeer naar stemmen en
de bundel onbetaalde rente -kwitanties werd zoodoende nog dikker
dan anders. Dat kwam zijn arm paard niet ten goede en het beest
werd met den dag magerder, tot stichting van Bleekers, die daarnaar den stand van 's mans zaken beoordeelde en hier duidelijk de
straffende hand Gods meende te zien.
Al voor de derde maal trad Nard op in de kom van Waterkerk,
omdat ook de notaris juist den vorigen avond er zijn derde lezing
had gehouden. Heftig stelde hij er de verkwisting der liberalen aan
de kaak, hun godsdienstloosheid, hun opvoeren van de belasting,
hun goddelooze vaccinewet en hun daardoor uitgeoefenden gewetensdwang. En als Nard heftig was, dan zei hij ongezouten zijn
meening. Nog geen enkelen keer had hij zoo de vergadering opgezweept, hun zooveel haat ingeboezemd tegen hun onderdrukkers,
hun zoo den idealen toestand geschetst, dien hij zou verwekken:
voor de boeren hooge vee- en graanprijzen, voor iedereen een
,enorme vermindering van belasting, scholen waar de naam des
Heeren niet werd verloochend....
De menigte was in een opgewonden stemming en elk tegenstander, die het woord trachtte te voeren, moest zich gelukkig achten
als hij niet al te hardhandig de zaal werd uitgesmeten, ondanks de
aanwezigheid van den moedigen diender en twee nachtwachts.
Toen werd Nard aangevallen van een zijde, vanwaar hij dit het
minst verwacht had. Uit een donker hoekje der zaal stond heel
bescheiden een klein gebocheld mannetje op, en toen hij wat in
het licht trad, herkende Bleekers hem aan zijn breed gespleten
Hunnenmond, die eeuwig scheen te lachen. 't Was dominee Brechten
van de Afgescheiden kerk te Vlaspolder.
Met zijn zachte, meesleepende stem begon hij, aantoonend hoe
het de Heiland in Zijn leven slechts een enkel woord zou gekost
hebben om, een onweerstaanbaren aanhang achter zich, met het
zwaard zich als de koning der Joden te doen gelden, — maar hoe
Hij zich als een lam ter slachting deed leiden.
Zijn woorden gloeiden van liefde-drang en dweepend uitgesproken
,
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uit den leelijken, lachenden mond overweldigden ze de menigte,
de booze hartstochten neerzettend. De gelaatstrekken ontspanden
zich, plooiden zich milder en glimlachten mee in die aanjagende
schildering van de macht der hoogheilige liefde tegenover het geweld.
's Heilands lijden, 's Heilands smadelijke dood, van Hem die
over legioenen engelen had te beschikken, — en daartegenover
onze toorn als we meenen, dat iemand een vinger naar ons uitsteekt,
onze verwatenheid om, zou het door doodslag moeten zijn, onzen
Heer te willen helpen, Zijn Koninkrijk te doen komen. Zijn breede
mond lachte smartelijk, toen hij die contracten schilderde en zijn
oogen glansden vochtig. Zijn stem klonk als wegsmeltend in klagelijke snikken en oplossend in tranen. De zooeven rumoerige
hoorders zaten doodstil, en een eerbiedig hijgen beefde op uit de
zaal, een gedempt snikken hier en daar.
Zelfs Nard, — zooeven zoo groot als de gevierde spreker, de
kandidaat voor het hooge college der Staten- Provinciaal, de man
die droomde van het toekomstig lidmaatschap der Tweede Kamer, —
leunde stil achterover in zijn katheder, wegduikend als een booswicht, angstig ineens voelend al den haat, dien hij verwekt had, als
een last op de borst, hijgend om dien af te wentelen en met deinende
schokken zijn liefdeloosheid uit te snikken.
Dominee Brechten toonde verder aan, en zijn weeke stem trilde
juichend, hoe de strijd moest gestreden: ieder gevend zijn heele
leven, zooals de Heiland is voorgegaan, om zijn vijanden te ketenen
met de zachte koorden der liefde, en al zouden we zweeten droppelen
bloeds in de benauwdheid der verdrukking, dan past ons slechts
een smeekend: „Vader, dat deze drinkbeker van ons voorbijga,
maar niet onze wil, Uw wil geschiede."
Er ging éen diepe zucht op in de zaal, toen de breed- gespleten
mond zweeg en de wanstaltige figuur zich terugtrok in het donkere
hoekje achteraf.
Nard repliceerde niet en Jan Van Zanen sloot de vergadering,
nadat ds. Boorsma een dankzegging had gesproken, waarin hij
Onzen Lieven Heer, heel vormelijk en heel koud, vertelde, hoe onze
werken soms nog door verkeerde driften worden ontsierd, — als
had hij spijt, dat de woorden van ds. Brechten de hartstochten
hadden gebreideld.
Diender Genodde fluisterde tegen de nachtwachts: „Die fijne
dominee hèt ze beter onder de plak dan een heel escadron huzaren,"
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Eer Nard thuis was, begon hij zijn evenwicht wat terug te vinden
en weer aardig te gelooven in zijn grootheid en de heiligheid van
zijn roeping.
In de keuken trok hij zijn laarzen uit en op zijn kousen sloop,
hij naar de kamerdeur: hij hoorde een vreemde, galmende stem,
en daartusschen door, schuchter, Guurtje grinnik-antwoorden geven.
Even wou hij door een kier van de deur zien, voor hij binnenging.
„Baal en de Anti-Christ," schimpte hij in zichzelf en hij kreeg
een opwelling, om zoo weg te loopen.
Maar dat was weer niet overeenkomstig zijn heldhaftigen aard:
hij, Bleekers, het veld ruimen voor Baai en den Anti-Christ; hij,
de man, die hier moederziel - alleen in het heidensche, ingedommelde
Waterkerk de vaan van de zuivere, gereformeerde Waarheid had
ontplooid! Dat zou nooit van hem getuigd kunnen worden, dat hij
het veld ruimde voor het Ongeloof of voor het Bijgeloof, noch
voor allebei te zamen.
En moedig opende hij de deur, op zijn kousen binnensloffend,
de handen onverschillig in de zakken, de schouders vierkant omhoog, den mond sarkastisch uitgerekt.
Haast onmerkbaar knikte hij en wendde zich toen onmiddellijk
tot zijn leunstoel om met veel vertoon van drukte zijn pantoffels
aan te trekken.
Maar dominee Van Staverden en de Pastoor der Oud -Roomschen — Baal en Anti-Christ — stonden vriendelijk op en grepen
zijn hand, om hem te begroeten en te gelijk te feliciteeren met den
goeden afloop van het proces tegen Kees Verhaer. Jawel, jawel,
ze hadden er van gehoord en ze hadden allebei den Lieven God in
hun hart gedankt voor het gelukkige toeval, dat de man zich bij
verstek had laten veroordeelen en den tijd voorbijgaan om te
appeleeren. Want anders zou onze wet nooit scheiding hebben
toegestaan. Jongen, daar had Bleekers nu een goed werk mee verricht; al zijn moeite, om die gruwelijke huwelijks-schennis gewroken
te krijgen, was een heilig werk geweest, een werk, dat klein van
aanzien was, maar groot in beteekenis; — dat den Staat een generatie van vergiftigde wezens bespaarde; dat onschuldig tot leven
gedoemden voor het walgelijk lijden behoedde van een heelen
menschentijd; dat de arme Maaike voor wanhoop bewaarde. Zoo'n
taakje, zoo vlak onder de hand liggend, zoo nietig als het uit de
verte lijkt, terwijl het toch uit zooveel overtuiging en zielsmedelijden
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geboren is, zal wellicht van meer gewicht blijken dan veel publiek
ophef en politiek gekibbel.
Nard was heelemaal van zijn stuk gebracht; hij liet zijn pantoffels
in den steek en zag de beide heeren aan met een glunder gezicht,
hen vriendelijk verwelkomend in zijn huis, en beleefd informeerend
naar dominee's welstand en hoe hij zoo weer in Waterkerk was
verzeild geraakt.
Dominee Van Staverden vertelde, dat hij zoo naar zijn oude
gemeente had verlangd en nu eenige dagen bij Pastoor Walag
logeerde. Een van zijn eerste bezoeken gold Guurtje, het kraakzindelijke, echt Waterkerksche vrouwtje, dat vroolijk lachte onder
allen tegenspoed door, en als een vogeltje, dat in het voorjaar
zijn nest bouwt, zoo vlug en bezig van voor naar achteren zweefde.
Als hij ginds in de groote stad heimwee kreeg naar de echte, oprechte, eenvoudige, vroolijk zwoegende Waterkerkers, dan riep
hij in de eerste plaats zich het beeld van Guurtje voor den geest.
„Dominee, dominee, je kan'r wat van maken," lachte Guurtje.
En Nard lachte ook, gezellig met de heeren meerookend, den
kop geurige koffie voor zich, de krakeling tusschen rook- en praathappen door genietend.
Maar nu dat vlugge vogeltje verminkt! Hij had er bij den Pastoor
van gehoord, hoe Guurtje van haar eigen zindelijkheid was uitgegleden, van haar gladde keukenmatjes.
— Nard draaide de oogen naar den kop van zijn pijp. —
De dominee had eens een jolige musch zijn nestje zien bouwen
in een opgehangen bloempot vlak onder het raam van zijn studeerkamer. En als hij zijn preeken overdacht, zat hij soms heele kwartieren naar het af en aan sjouwend, lustig trippelend en sjilpend
vogeltje te kijken. En hij had er menig goede gedachte voor zijn
preeken aan ontleend. Tot een straatjongen het beestje den poot
had stuk gesmeten....
— Nard's rookende lippen verslapten trillend en ontspanden
zich in werkeloosheid, terwijl zijn hand, die den kop vasthield,
beefde. —
Maar toch vlerkte het beestje evengoed af en aan en hipte en
sjilpte als voorheen.
Daar had de dominee aan gedacht, toen hij van Guurtjes ongeluk
had gehoord.
En hoor eens, het mannetje sjilpte even blij mee en trippelde even
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vroolijk om haar heen en keerde het kopje nog lieftalliger naar
haar op zij.
— Nard werd stil en Guurtje lachte pijnlijk. —
De dominee wou zoo graag een wekelijksche, kleine bijdrage
aan de gescheiden vrouw geven: ze was toch zijn leerling geweest
en er kwam zooveel kijken voor een vrouw, om haar kindertjes
groot te brengen.
Maar neen, de dominee was heel vriendelijk, doch het was
onnoodig. Het winkeltje van Maaike ging vooruit, ze verhuurde
een kamertje en ze kreeg naaiwerk aan huis. Ze kon er nu wel
komen.
„Heel mooi, mooi!" lachte de oude Van Staverden. „Daar zal
Bleekers niet vreemd aan wezen. En daar herken ik den lastigen
broeder Bleekers in, die altijd haspelde tegen de zuinige diakenen,
om de armen toch beter te bedenken."
Elk woord van den ouden dominee scheen gedoemd, Nard met
spelden-prikken te folteren. Betere bedeeling ... , en 't was nag
treuriger, nu hij al zoo lang in den Kerkeraad zat. Om der wille
van den lieven vrede met Jan Van Zanen waren de armen opgeofferd, had hij zichzelf gevangen gegeven. Hij, Nard, de groote
man van Waterkerk, was hij niet aan den toom geleid door Jan
Van Zanen, om diens vuile kar vol mest van goor egoïsme te
trekken door de modder! Dat was geen streelende ontdekking!
En toen de bezoekers weg waren, liep hij baloorig naar Matjebuur
aan den overkant, om met een enkel cognacje de kleinmoedigheid
te overwinnen , die hem overvallen was.
Maar vanavond mocht hij nu eenmaal geen hoogen dunk van
zichzelf houden.
De spinnekoppen zaten op hun bankje broederlijk te drinken en
te loeren op een prooi, al was het reeds dicht bij het sluitingsuur.
Ze schenen er de lucht van te hebben, dat Nard op 't oogenblik
niet erg slagvaardig was.
„De burgemeester van 't knijnehok," lachte Maarten Toetel.
„Ha, de haneboer," sarde Roel Leeuwerik.
Matjebuur glundert door haar brilleglazen: en haar tongetje likt
druk tusschen het mummelmondje uit met het bewegelijke puntje,
als 't tongetje van een ringslang. Ze vindt 't niet onaardig, als
zoo'n fijne overbuur, die haar al heel weinig klandisie bezorgt,
eris beet genomen wordt.
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„Zeg Nardus-buur, die groote Bramah -Poetra -haan, die baas Van
't Hoff van je gekocht het, laat z'n heele kippentroep in den steek
en staat maar in een hoekje te bidden, dat zijn baas nog eris
bekeerd mag worre ...."
De spinnekoppen grinniken met vette lachjes en Matje-buur schatert
jolig mee, de oogjes half dicht geknepen achter de brilleglazen.
„Nardus-buur hèt de knijnen ook al zoo fijn gemaakt. M'n Engelsche ram was éen middagje in z'n hokken 'eweest en na die
tijd wou 't dier niet vreten voor 'k een hoofdstuk uit de Bijbel
ging voorlezen."
Ze hebben het er op gemunt, om Bleekers eens goed al zijn
scherpe uitvallen betaald te zetten en de eene flauwe zet na den
anderen volgt. Ze noemen hem „Broeder Ouderling ", „Achtbare
Spreker ", „Waarde Kippendominee ". En eindelijk stuiven ze op,
dat hij een preek zal houden voor de „ natte gemeente". Tekst:
„'t Is voor de ganzen niet gebrouwen."
Bedaard, den mond grinnikend uitgerekt, laat Nard ze den gang
gaan. Langzaam leppert hij zijn glaasje uit en staart beurtelings
van den een op den ander, of hij een malloot voor zich ziet. Zijn
gezicht toont zooveel verbazing, of hij nooit zulke uilen voor zich
gehad heeft.
Maar ze laten hem geen rust en Maarten Toetel eischt, dat hij
voor hen „optreden" zal. En Roel Leeuwerik grijpt hem in zijn
buis om hem op een bank te plaatsen. En Arie plaatst zich vlak
voor hem, dat diens roode neus den zijnen raakt, schreeuwend:
„Nou zal je profeteeren over stinkeieren en hanebouten, of ik trap
je onder de toonbank... ."
Wat zou zoo'n fijne drijver wel denken: de herbergen vroeger
willen sluiten; de dominee's in de kerk tegen fatsoenlijke gelegenheden als van Matje-buur laten preeken; als ie 't dorst de menschen
een briefje meegeven, hoeveel ze mochten drinken! .... En dat
alles zou je naaste buur je aandoen 1
Zoo kookte het ook in Matje -buur's gemoed en haar tongetje
likkerde zoo duivelsch venijnig heen en weer, dat de spinnekoppen
nog meer moed kregen en Nard eveneens aanpakten.
Wat deed-ie ook in zoo'n kroeg, verweet Bleekers zich, voelend
dat hij nu heelemaal geen overwicht op het troepje bezat. Hij kwam er
zoo zelden, en wat moest hij er dan nog dien enkelen keer uitvoeren!
Ze konden hem hier wel eens met hun allen een ongeluk doen....

ERGERNISSEN.

649

Ze trachtten hem op de bank te sjorren en tegenspartelend,
probeerde hij door een grap van hen af te komen. Of hij het heel
goed vond, wipte hij op de bank, waar hij met een dronkemansgeschreeuw werd toegejuicht. Zoover zijn angst het toeliet, trachtte
hij met een grappig gegrinnik hen aangenaam te stemmen en wipte
toen ineens van de bank naar de deur. Maar ze grepen hem en
rolden met hem over den vloer onder gelach en gevloek. Arie
stompte en trapte hem, waar hij hem raken kon, schreeuwend:
„Zoo'n eierendief! Nou wil ie zonder betale en zonder preekie

uitsnijen , ..."
En het oude wijfje achter de toonbank gichelde en tonglikte,
toen ze hem zoo handig zag afranselen. Uit beroepsinstinct begreep
ze met een vijand van haar zaakje te doen te hebben, en met
haar nijdige schatertje moedigde ze de vechters aan. Maarten Toetel
had nog heel wat scherpe zetten van Nard te wreken en Roel ook.
En de groote man van Waterkerk, wentelend in het zand van
een kroegvloer, angstig om hulp schreeuwend, kreeg hier voor
dezen dag den geduchtsten knauw in zijn hoog opgeblazen zelfvertrouwen. Bang voor gerucht hield Matje-buur de aanvallers lachend
tegen en, toen Nard weer opscharrelde, naar zijn pet grabbelend,
opende zij de deur en gaf ze hem een nijdigen duw, dat hij languit
op straat terecht kwam. Barend de Wacht kwam er juist voorbij
en die dacht er het zijne van, terwijl Nard opstond en zich beschaamd naar huis spoedde.
In de schuur stak hij het blakertje aan, schuierde zich wat af
en veegde zich het gelaat schoon en toen hij dacht weer toonbaar
te wezen, sloop hij de keuken in.
Guurtje hipte om hem heen en babbelde luchtig: 'n Vrindelijke
man, die dominee Van Staverden. Buiten nou het verkondigen van
de Waarheid, — 't is anders een veel aardiger man as dominee

Boorsma."
„Aardig! Aardig! In den dag des oordeels zal jij dat tegen 'm
getuigen."
Nard zag er zoo verbolgen uit, dat ze maar zweeg en nog wat
ging opredderen.
Toen zag ze ineens, wat een blauwe bult Nard op zijn voorhoofd had.
„Lieve guust, kijk eris in de spiegel! Wat zie je 'r uit!"
klaagde ze.
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„Ouwe zanik," knarste Nard op z'n tanden. „Jij zou nooit je
kop stoote, as je in zoo'n donkere schuur moest scharrelen."
Guurtje hipte maar door de kamer naar de alkoof om zich uit
te kleeden.
Niet wetend, hoe zijn woede te koelen, slofte Nard weer naar
buiten om te zien of de stal van z'n paard „Notaris" gesloten was.
Gelukkig vond hij daar in een donker hoekje Pauw en Sientje innig
haast tot éen wezen verstrengeld.
„Slet," dorst-ie te schelden. „As 't mis is met je, trap ik je
m'n deur uit."
,Mis," snauwde Sientje terug, en zag hem zoo kwaadaardig aan,
dat zijn oude respect voor den mond van de deern weer boven kwam.
Pauw wenschte hem een gewoon: „Stik voor mijn part!" toe en
begaf zich bedaard naar zijn ledikant op den zolder.
Dien nacht lag Nard aan éen stuk wakker, al de vernederingen
te repeteeren. En hij voelde de schande zijn grootheid aangedaan
zoo geducht, dat Guurtje het hard te verantwoorden had en om
vijf uur in den morgen al opstond, schreiend om het stekelvarkenshumeur van haar man.

xv.
De vlaggen wapperden al den heelen middag golvend op, rechtuit
zwierend boven de dorpsstraat. Telkens waren menschen druk onder
de kleurige banen met blijde gezichten heen gewandeld tot de
hooge stoep van den notaris, waar het klapperend doek van een
fleurige, nieuwe vlag, na wild rechtuit zweepen, telkens speelsch
neerviel en de bezoekers om het hoofd flapperde.
De bel stond niet stil en in en uit liepen de belangstellenden,
wel-voldaan over de overwinning, hun overwinning, om den notaris
in de Provinciale Staten te helpen. Rijtuigen hielden voor de deur
stil en de notaris zal zichzelf verbaasd moeten hebben over de
vriendschap van menschen, waarvan hij nooit te voren had kunnen
weten, of ze hem of zijn tegenstander waren toegedaan.
Jan Moppie liep met zijn schuif-been als een schildwacht heen en
weer, het met meel bestoven Pierrot-gezicht — vandaag was hij
bakker — met zijn allerzótst glimlachje gesierd.
„Ja-ë!" knikte hij tegen ieder, die de stoep opging, „ja-ë! we
hebben meneer der toch in gekregen."
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En handen wrijvend over het knappe werk, begon hij zijn schuifwandeling weêr.
Nard kwam nu en dan loeren aan de poort, zag met zijn sarlachje naar al die drukte en naar al die kleurige doek - golven op
den stevigen bries , en verdween dan weer plotseling met een hoorbaar hoon - grinniken.
Vandaag poehaai voor 'm maken, en morgen, als ze 't wisten,
dat al 'er spaarduitjes door 'm opgevreten waren, steenen naar zijn
huis smijten! Geef eris acht, Nard zag meer van die dingen vooruit
aankomen! Let eris op dat rammelende beest, waar ie mee reed,
en dat een waar honger - geraamte kon heeten. Let eris op 't ontevreden gezicht van Jan Slak, die van alles moest doen en zeker
lang naar zijn loon kon fluiten. En leende Buitenhek niet links en
rechts geld tegen 5 O/, ja tegen 6 o/ o op een los ontvang-bewijs.
Als dat niet was om gaten te stoppen, hoe kon-ie dan zoo'n hooge
rente geven! Geef eris acht, geef eris acht 1 Nard had geen kousen
voor z'n oogen!
En dat troóstte hem zoo voldoende over zijn nederlaag, dat hij,
welgemoed zijn handen wrijvend zijn eieren ging schouwen en
nauwelijks hinder had van het geschreeuw op straat. Want de
school kwam uit en de jeugd riep bij elke vlaag: „Leve notaris
Buitenhek !" Bij zijn poort waagden ze zelfs te schreeuwen: „Weg
met de fijnen!"
Bleekers lachte er om en het deed hem innig goed te bemerken,
dat Kromme Kees de belhamels wegjoeg. Er waren toch ook trouwe
volgelingen!
Maar Nard vermoedde niet, hoe Kees dien liefde - dienst alleen
bewees uit eerbied voor den persoon meer dan voor de beginselen
van Nard: de jongen vond Nard zoo'n leuke bl ... , zooals hij-zelf
nu liep op te snijden tegen Jan Moppie.
's Avonds kwam eerst de drukte. De kleurige vlaggenbanen
fladderden nu als zwarte sluiers boven de joelende menschen,
waartusschen opgeschoten jongens en meiden doorhosten, al zingend: Buitenhek, Buitenhek! Hi-ha-ho !" Schel schaterden de
meiden als ze stuivend tegen een jongen inliepen, en onder gegil
vluchtten ze donkere poorten in, waar ze zich plotseling veilig
schenen te gevoelen, als éen van de jongens ze achterhaald had.
De Zang-vereeniging van Wout Pank, — de muzikale kleermaker,
die zelfs alle psalmen op z'n viool kon spelen! — kwam daar-
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tusschen door aangemarcheerd in twee breede rijen, de meisjes
aaneen gearmd en daarachter de jongelingen. Als een hossend
troepje er doorheen brak, gaf dat slechts een gesmoord gegichel,
maar de gebroken rij herstelde zich weer, want ieder was vervuld
van 't gewichtige van 't oogenblik. Zich rondom de stoep scharend,
Wout op de stoep, hieven ze op het sein van zijn zwaaienden arm
de volksliederen aan. Een dikke jongen versterkte de bas door een
zware hoorn, terwijl een dwarsfluit met de meisjesstemmen mee
indrukwekkend, dat de gichelende en stoeiende-gin.'tWaszo
paartjes ook nader kwamen en onder de toeschouwers hun rumoerigheden meebrachten, waarvoor ze met een vermanend gesis of
een uitgedeelden stomp werden bestraft.
Wout Pank, bevallig het bovenlijf voorover gebogen, zwaaide
met breede gebaren de maat en deed alles om zijn zangers mee te
sleepen in zijn verrukking.
Daar verscheen de notaris op de stoep, opgewonden van al de
eerbewijzen, geflankeerd door vrouw en kinderen. En met vorstelijke welwillendheid bedankte hij voor de hulde, waarvoor hij zeer
gevoelig was, zooals zijn trillende stem ook deed uitkomen.
Plotseling stond hij in een hel-gelen gloed, zoodat de naastbijstaanden zelfs het beven van zijn lippen bespeurden en later beweerden, tranen in de oogen van hem en van zijn vrouw te hebben
gezien. Maarten Toetel en Roel Leeuwerik hadden de stoep geflankeerd met twee brandende teerpotten, die als toortsen vlamden,
opgehangen aan het hek van de stoep.
Dat gaf een gejuich, waardoor de redevoering van den notaris
overstemd werd, terwijl hij juist aan het beloven van gouden bergen
was, wanneer hij eenmaal zitting zou nemen in het hooge college.
Zwaaiend met zijn hoed, zijn vrouw en kinderen neigend en met
de handen wuivend trok hij zich weldra terug, volgens sommigen
al hoestend door de pik-walmen.
Het laaiende vuurtje maakte de menigte dol. Zelfs de deftige
Wout Pank danste er met de spinnekoppen om heen en zijn
zangers -corps huppelde paarsgewijze bevallig mee, waarbij de
fluitist en hoornblazer een oorverscheurend duet ten beste gaven.
Een straatjongen viel het in, de uitgebrande potten weg te
schoppen en weldra rammelden ze over de keien, heen en weer
gesmeten door den dollen troep. Daar kwam het gedeukte ding
weer neer bij Roel Leeuwerik, die vlak voor de ramen van Nards
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huis stond en het er rechtuit in trapte. Tingelend klaterden de
glas-scherven neer en een krijschend hoera-geroep steeg op uit de
dolle schaar. Het tweede blik klaterde aan en vloog rinkelend door
een andere ruit. Nog heescher kreet het wilde geschreeuw op en
steenen klakten tegen den gevel, dreunden tegen de deur of tingelend door de ruiten tegen de weegschalen, de groote eierenvaas 7
ploffend in de botertonnen.
Gelukkig verscheen diender Genodde met zijn nachtwachts en
de eerste zijn zwaard, de anderen hun stokken zwaaiend, joegen
ze de bende uiteen, zoodat burgemeester Duivenboon, op het
slagveld verschijnend, zijn zegevierende politie-troep alleen vond,
bezig door de gebroken ruiten de winkelschade te inspecteeren,
voorzoover de duisternis dat toeliet, en zelfs zag hij Genodde zulke
angstige slik-bewegingen maken als van een ringslangetje, dat een
ouden kikker verorbert. Maar hij zou zich wel vergissen, dacht
hij; de worst van Bleekers mocht verleidelijke eigenschappen bezitten, zijn politie-corps was te goed gedrild, om niet beter zijn
plichten te kennen.
De burgemeester schelde aan de winkeldeur, klopte aan, riep
door de vernielde ruiten, — alles zonder gevolg.
Genodde, die alleen nog wat met de tong in de kiezen klakte,
was weer goed bespraakt en stelde voor, bij de achterdeur toegang te vragen. Doch die was ook gesloten! En op al hun rinkelen aan de klink en kloppen op de paneelen kregen ze geen gehoor.

Pauw en Sientje hadden zich intusschen de drukte te nutte gemaakt en waren den Kloosterdijk opgewandeld, de armen om
elkaars middel. Uit de verte hadden ze het gezang ter eere van
den notaris gehoord en zelfs den lichtgloed van de teer-bussen
opgemerkt. Maar dat ging hun alles zoo weinig aan. Als een vaag
geruisch drong het gerumoer hun in het oor, niet meer bewust
dan het ritselen van de wilgenblaadjes naast hen of het klokken
van de golfjes der Waterkerker Plas in de holten der steenglooiing.
Ze gingen aaneengedrukt, de verhitte wangen tegen elkaar. Sientje
wrong al meer tegen hem aan, met kleine snikken van wonderlijke
opwinding, en klemde haar arm om zijn lijf strakker aan. Pauw
had zelfs zijn berekeningen over de kans, van zelf eenmaal de
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zaak te drijven, laten varen. Den heeten adem van zijn meisje
snoof hij kussend in en met vleiende bewegingen wreef hij zijn
wang dan weer streelend langs de hare. En toen ze hem om den
hals hing, droeg hij haar in zijn armen, haar neer-vlijend in de
mollige gras-glooiing. De wind lispelde door de knotwilgen boven
hen en helderder klokten de golfjes tusschen de glooiing-spleten en
dof dreunde het geroes in het dorp uit. Maar er was voor hen
niets, dan alleen het zuchten van hun heeten adem en het trillen
van den jongen wellust in al hun nerven.

De straat was al zoo stil. 't Was zeker laat. Wat zou oome Nard
uitvaren ! .... overlegde Sientje. Ze snelde wat vooruit, bedenkend de
leugentjes, die ze zou verzinnen: bij meuie Lijs zoo lang aan den
praat gehouden en toen Gijsje Dullewey tegengekomen.
Maar daar scharrelden mannen in de poort.
Angstig draafde ze terug en zocht bij Pauw bescherming. Pauw
zou ze wel! Als ze 't hart hadden in de poort te blijven, zou-ie
'ris zien!
ja, ze scharrelden aan de deur en gluurden door de kier van de
vensterluiken.
Met een woesten vloek ging Pauw er op in en greep den eersten
den besten in den nek. 't Was de burgemeester, die piepte onder
zijn ruwe handen. Genodde en de nachtwachts hadden een heelen
toer om hun chef te bevrijden en zelf geen stompen of trappen
op te loopen.
Eindelijk was Pauw tot het besef van den toestand gekomen
en met de trap uit de schuur klauterde hij het zolderraam in,
zijn gewone wijze van binnenkomen als het eens wat laat werd.
Snel schoof hij de grendels van de deur en liet Sientje en den
burgemeester binnen. In de keuken geen spoor van Bleekers of
zijn vrouw! In de woonkamer evenmin! De lamp brandde helder
op, de thee dampte op het lichtje en verspreidde haar gezellige
geuren. Zelfs bewees een half uitgedronken kopje en een half
afgeknaagd biscuitje, dat het rustige thee-uurtje gewelddadig was
verstoord.
Pauw lichtte met een blaker voor, en met den burgemeester
-onderzocht hij den winkel en het studeerkamertje. De glasscherven
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knarsten onder hun voeten en Pauw had zielsveel medelijden met
de half afgeritste worsten en de bedorven boter, zoodat hij, om
verdere mishandeling daarvan te voorkomen de blinden voor de
ramen sloot.
Toen onderzochten ze weer de woonkamer achter den grooten
leunstoel, in de alkoven.
Sientje voelde haar zelfverwijt wassen: als zij was thuisgebleven,
dan was Pauw ook niet weg geweest, en die zou den lui wel het
ruiten-ingooien hebben verhinderd. Ze klaagde overluid haar schuld
uit en riep om de verlorenen.
Dat werkte meer uit dan al hun zoeken.
In de alkoof werd een dof gegrom vernomen en het gelaat van
Bernardus, nu erg neerslachtig, de mondhoeken schuin neergetrokken, prijkte in het vierkante gat onder de bedstede. Klaarblijkelijk had hij daar in zijn angst zich verstopt, dat de oproerige
schaar, die het wellicht op zijn leven toelegde, hem niet zou vinden.
Als een hondje kroop hij uit zijn hoek op handen en voeten en
burgemeester Duiveboon wrong zich heel onstichtelijk in bochten
van het lachen. Dat hij zijn politieken tegenstander in zulk een
vernederenden staat zou aantreffen, ging zijn stoutste wenschen te
boven.
Nard stond gebukt voor het gat en wenkte er allerlei gebaren
heen. Toen dreigde hij en bukte hij zich zelfs, rukkend of hij iets
meesleurde. En dan kwam het ontdaan gelaat van de arme Guurtje
te voorschijn. Hij liet het menschje door Pauw en Sientje verder
te voorschijn sleepen en schold dapper op haar aanstellerij. Met
woedende gebaren voer hij uit tegen de baldadigen, die zijn ruiten
hadden ingegooid, en deed het voorkomen, of hij zich verscholen
had, om zijn vrouw een genoegen te doen, doodsbenauwd als ze
was, dat hij naar buiten zou snellen en een ongelijken strijd
beginnen.
De burgemeester vertrok met zijn politie-corps, om nog eens
de rondte te doen in zijn weerbarstig dorp.
Guurtje bleef klagelijk in haar stoeltje zitten, het hoofd in de
handen, en kermde van de hoofdpijn. Nard schold haar uit en
joeg haar eindelijk met geweld naar bed.
's Morgens kon ze niet spreken: een stille beroerte had haar
de tong verlamd.
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XVI.
Guurtje moest zich heel rustig houden, dan kon alles nog terecht
komen, had de dokter gezegd. Maar neem je rust nu eens, als
alles je door het hoofd spookt. Daar worden de klanten in den
winkel al ongeduldig en schellen voor de tweede maal. En buiten
hoorde ze Nard brullen tegen Sien, om z'n oliejas en dan weer
om z'n brood. 't Is op zoo'n dag, dat hij naar de stad moest,
overloopend druk en haast geen doen voor Sientje.
Ze zou wel uit haar bed willen vliegen! Had Nard nou wel
behoorlijk z'n eitje-met-cognac gehad? En waren de boterhammetjes
voor onderweg wel goed gesmeerd en behoorlijk belegd? En zou
Nard niet zijn zakboekje of z'n geldbuul vergeten? En zijn warme
das? En z'n zenuwdruppeltjes, die hij moest innemen?
Waarom zou ze 'r niet uitvliegen?
Ze stampte met haar krukje op den vloer en eindelijk kwam
Sientje snauwend binnen: ,.Ja-a-a! 'k Heb geen drie lijven. En jij
leit daar niet in 't water !"
Guurtje mompelde met haar scheefgetrokken mond een onverstaanbare klank, met de handen grijpend en gebarend, om haar
bedoeling toe te lichten.
Het viel Sientje ineens op: hoe vervallen en ouwelijk meuie er
thans uitzag. En hoe de tranen haar in de oogen persten, omdat
ze niet wist uit te leggen, wat ze wilde! 't Was toch zielig,
vond ze en ze spande zich nu geduldig in, om te trachten haar te
begrijpen. Maar Guurtje gaf ineens haar pogingen op en barstte
in een akelig zenuwgelach uit. Sientje nam haar hoofd in de hand
en zoende haar. En eindelijk werd het lachen snikken en toen
kwam er weer wat rust. Onderwijl had Sientje de lei uit den winkel gehaald. Maar vrouw Bleekers schreef een krabbel en bleef toen
zinnend zitten. Klaarblijkelijk was ze ook de letters vergeten. Ze
zag het meisje vragend aan en mompelde van onverstaanbare
klanken. Sientje was voor een nieuwe lachbui bevreesd en begon
toen allerlei dingen te vragen.
Of ze 't had over 't paard? Over Pauw; over oome Nard?
Een blij ja-knikken en een gebaar van uitdrinken.
Daar begreep Sientje ineens alles en ze haalde een ei van het
rek en klutste het vlug met een scheut cognac.
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Ja dat was het. Rustig lei Guurtje het pijnlijke hoofd neer en
glimlachte dankbaar, nog met de vingers om den hals wijzend.
Zeker, Sientje zou oome ook een das meegeven. De wagen
knarste al over de schelpen, maar aan de voordeur hield Sientje
hem toch staande en Bleekers dronk grommend het advokaatje uit
en smeet de das op de kar.
Wat was me dat een leven tegenwoordig! Hard sjouwen en niets
geregeld op je tijd. En 's nachts nog narigheid met de vrouw. En
nou zoo goed als nuchter van huis af!
Nard beklaagde zich zoo geducht, dat toen Dullewey hem tegen
kwam en naar zijn vrouw vroeg, hij gekscherend antwoordde:
„O, die is altijd ziek en nooit dood," — met een trillende lip
echter en een paar tranen in het oog.
Dullewey maakte bij zich zelf de opmerking, dat Bleekers toch
een rare vent was, maar lang zoo ongevoelig niet als hij zich
voordeed.
Guurtje had verder een rustigen dag. „Als de baas eerst maar
op reis is," maakte ze bij zichzelf uit, „dan kon je nog aan een
knippertje toekomen."
En ze had zoo'n behoefte aan een goeden dut. 't Hoofd was
weer zoo dof en zoo pijnlijk zwaar. In haar slaap kreunde ze nog,
want het was net of een hamertje haar tevens tegen de hersens
werd geslagen.
Toen ze wakker werd, zat de dokter bij haar bed, haar pols in
de hand.
„Mooi zoo, mooi zoo, veel beter," knikte hij. „Vrouw Bleekers
leert nog praten; alles komt terecht."
Guurtje knikte ongeloovig. Het hamertje sloeg zoo pijnlijk, maar
de man met zijn schrikwekkende snorren zag er zoo kinderlijk
goedig uit, dat ze glimlachte.
„Zeg maar 'ris na," beval hij. En ze vermande zich om de
voorgezegde woorden na te praten. Ze moest treurig lachen om de
malle mompel-geluiden, die ze maakte, en toen ze moest nazeggen,
wat hij zelf voorzei: „ alle uren een paplepel !" kreeg ze weer een
zenuw-lachbui, die in snikken eindigde.
Sientje werd streng bevolen de patient rustig te houden, want
als de aanval zich herhaalde, zou het haar dood zijn.
Veel slapen kon de zieke dien dag niet meer: als Sientje niet
in den winkel werd geroepen, zat ze luidruchtig aan Guurtjes bed
IV
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te snikken en benauwde haar met haar nerveuze liefkozingen, die
den dreun van het hamertje tegen haar hersens allerpijnlijkst
verzwaarden.
Toen ze 's avonds den wagen weer over het schelpenpad hoorde
knarsen, vermande ze zich tot rechtop zitten in de kussens, en
het pijnlijke hoofd in de handen houdend, mompelde ze allerlei
onverstaanbare klanken, ongerust en gejaagd; ze zou zoo graag
Sientje alle zorgjes voor Nard hebben opgedragen.
Ontevreden grinnikend kwam Nard voor haar bedstee staan,
met de handen diep in de zakken naar zijn rijksdaalders grabbelend , de schouders onverschillig omhoog.
Zoo! Dat bevalt de juffrouw nog ens! Zoo'n heele dag languit
in 'er nest, as 'er man om z'n broodje ploetert."
Guurtje liet het kloppend hoofd even los en trachtte, om de
zachtzinnige aardigheid haar zoet lach -mondje te plooien. Maar de
pijn verwrong haar gezicht al weer.
Bleekers keerde zich knorrig om, of hij haar dat pijnlijk gezicht
kwalijk nam.
„En as je dan koud thuis komt, dan kan je zelf je kliekie nog
opwarmen, je pantoffels opscharrelen .... Zeg, Sien, luie meid,
kan je niet beter zorgen ?"
Maar Sientje snauwde hem af: „Ga jij maar zitten hoor. Je zal
niet omkomen van honger al moet je vijf minuten wachten."
Guurtje kermde overluid, nog meer van verlangen om te kunnen
helpen, dan wel uit pijn. Dit was mogelijk de eerste maal in haar
trouwen, dat ze haar man niet aan de deur had afgewacht en hem
in zijn leunstoel neergezet, om hem dan als een zwart knechtje te
bedienen. Onrustig schoof ze in haar bed heen en weer, ze kon
het er haast niet in houden, de pijn vergetend voor haar bezorgdheid, dat Nard niet alles kreeg, wat hij zooal gewend was. Ze
trachtte te schrijven op haar leitje. Maar viel dan krennend in de
kussens terug, als ze besefte niet meer de letters te kennen.
Al etend zat Nard nog te grommen. Sientje wist toch, dat er
van avond nog vergadering van Burgemeester en Wethouders was.
En waar lagen nu zijn beste buis, en zijn barnsteenen sigarenpijpje
en zijn gepoetste laarzen?
,,Nou hoor, ik kan ook niet van de zwarte kunst," pruttelde
Sientje terug, terwijl Pauw zijn volgepropten mond grappig tegen
haar trachtte te verplooien, om den baas in het ootje te nemen.
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„Wou je soms je pijpie naast je bord vinden en je buis er onder ?"
Guurtje zat al weer in de kussens en nam aan alles deel. Ze
maakte driftige gebaren tegen Sientje, dat ze zwijgen zou en viel
dan weer klagend achterover, tobbend over alles. Nard nou weer
van avond naar een vergadering! Begreep hij dan niet, hoe naar
ze was! Maar wat zou hij daar aan denken! Hij had groote zaken
te verrichten: de gemeente en de kerk en de christelijke school te
dienen! Wat was zijn vrouw voor hem tegenover dat alles! Altijd
had ze heel goed ingezien, hoe nietig haar eigen belangetjes waren
in vergelijking met de groote dingen, die Nard verrichtte. En nu
kon ze ineens daar zoo slecht over heen stappen. Had hij dan in
het minst geen erg in haar ziekte? En als hij zoo doorging, dan
kon 't weer tot een uitbarsting komen!
„G'n avond," groette Gijs Bruin, de barbier, die Nard kwam
scheren en op zijn kousen onhoorbaar was binnengesloft.
Nard duwde zijn bord wat op zij en hing onmiddellijk achterover,
om zijn kaken te laten inzeepen.
„Toe meid, gauw een droppie warm water," fluisterde Gijs haastig.
„Ja, ik kan me daar tooveren," snauwde Sientje en Guurtje liet
zich zuchtend dieper in de kussens vallen. Daar zou je 't weer
hebben! As toch de vrouw van den vloer is!
„Toe, toe, toe!" viel Nard uit. „Wat blikstiensch! 'k moet
over tien minuten op 't Raadhuis wezen !" En hij stampte op den
vloer, dat de borden op de tafel ritselden. „Dan maar koud!
Zeg, zou 't nog lang duren!"
Zijn grommen schokte Guurtje in de hersens en ze hield de
handen klagend aan het hoofd, wat Nard nog meer verbitterde:
„Nou zeg, ga jij maar liggen, hoor! Stop je hoofd maar in de
kussens, dan merk je 't niet."
Sientje kwam grommend met een bord lauw water aan: „Assieblieft, ouwe brompot."
Gijs pleisterde de breede kaken vlijtig vol en vertelde fluisterend,
zooals dat zijn gewoonte was, al het nieuws van den dag. Guurtje
echter ving elk woordje op. Ze moest luisteren: ze leek wel veel
scherper van gehoor dan anders. Zoo rumoerig als 't tegenwoordig
was in Bruin's scheerwinkel. Gisteren nog hadden twee ingezeepte
klanten het te kwaad gekregen over het afschaffen van de kermis.
En de een had den ander een klets om de ooren verkocht, dat de
heele hand in de witte zeeplaagte afgeteekend stond. En dan allerlei
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verwenschingen en leelijks werden er gehoord tegen Nard, dien ze
den opheffer noemden van die beweging tegen de kermis.
Guurtje kreunde al weer en stopte de ooren in de kussens. 't Was
nog niet mooi genoeg. Al weer nieuwe ergernissen! Waar zou dat
op uitloopen! Tot er misschien geen ruit meer in huis heel bleef,
geen pan op het dak, geen steen op den anderen!
Het begon al pijnlijker en heftiger tegen haar hersens aan te
bonzen. En ofschoon ze voelde, dat ze insliep, werd dat pijnlijke
kloppen nog erger en wild spookte het in haar droomen door elkaar
van de verwoesting van Jeruzalem en het inwerpen van haar ruiten.
Met een schreeuw schrok ze weer wakker, juist toen de ergste
gruwelen gebeurde in Jeruzalem of in haar huis, wat in haar droom
éen was.
Nard was weg. Sientje stond voor haar bed met betraande oogen.
De groote snorren van den dokter dansten zachtjes met de fluisterende
bovenlip op en neer en Pauw zette zijn fluitsnuitje zonder te fluiten.
Ze wou iets zeggen, maar bracht een onverstaanbaar gemompel
uit, waar ze zelf om moest lachen. Toen kon ze niet tot bedaren
komen, verviel eindelijk weer in snikken en in een heftig zenuwschreien. De groote snorren zag ze boven zich en ze dansten weer,
toen zij ze brommend hoorde fluisteren: „Kalm blijven, hoor! Kalm
en goed rusten."
Maar toen de dokter weg was, peinsde ze weer door overal de
ergernissen. En door wie kwamen ze anders dan door Nard. Wee
door wie ze kwamen! Nard was een vervloekte, een vervloekte! En
dat spookte nu weer in haar vermoeide, pijnlijke hoofd zonder
ophouden. Tot ze een plotselingen schok voelde; haar heele lijf
scheen neer te vallen in een diepen kuil. En nu was ze weer helderder
wakker en kon ze weer eenvoudig er aan denken, dat Nard maar
het best zijn gang ging. Ze zou 'm zijn tuil maar laten uittuilen!
XVII.
Roondert had zich in den grooten leunstoel voor de alkoof geplaatst, of hij bij Guurtjes ziekbed waakte. De handen over elkaar
gevouwen — ditmaal zonder zijn Gouwenaar —, de korte beentjes
over elkaar gekruist, zag hij naar het rustige gelaat van de doode.
Want 's nachts was de vrouw door een nieuwe attaque overvallen
en 's morgens had Nard haar dood gevonden.
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't Was Roondert, of hij de lippen altijd nog haar zoet-lachje zag
toespitsen en of hij zoo meteen het oolijke hoofdschudden kon
verwachten, waarmee ze Bleekers' ruwe grappen of snauwpartijen
opnam. De innigheid, die hij anders gevoelde in haar tegenwoordigheid, als de theeketel zong en het theelichtje schemerdansen
langs de wanden wierp, vervulde hem ook nu. Het was zoo stil
om hem heen, dat hij elk oogenblik haar vrome zuchtjes meende
te zullen hooren of zijn eigen rookpaffen. Maar, neen, zijn pijp
hing daar op het rek, en het glimlachend gelaat bleef onbewegelijk.
Daar hoorde hij achter zich een grienerig gesnik, als van een
groot kind, dat dwingt om zijn zin te krijgen. Het vervulde hem
met weerzin, daar Nard te zien, het hoofd voorover op de tafel,
de handen er omheen, en in zijn droefheidsvertoon het bovenlijf
schokkend, dat de kopjes op het blad rammelden.
„Hou je kalm, al hè je 'n kwaad geweten," snibde Roondert.
Wat deed de man de innigheid te verstoren, de laatste, laatste
innigheid, die hij met de vrome ziel kon smaken! Was het al niet
erg genoeg, dat hij die bij haar leven altijd zoo ruw had verstoord
met zijn zelfzuchtige eischen en humeurige drukte.
't Scheen toch te helpen: Nard hield zich kalm en Roondert
trachtte zich opnieuw aan de zalige innigheid van zijn samenzijn
met haar over te geven. Maar 't wou niet recht lukken: wat stond
haar zoete wezen strak: zoo kil was ze nooit geweest. Altijd als
een druk kanarievogeltje het bewegelijke kopje; en voortdurend
een blij gesjilp: éen glimlachende vroomheid. Ja, Guurtje was een
vrome, een vrome van de daad, een blij kind van God, dat met
David dorst te huppelen, een zalig zonneschijntje. Hij kon nu weer
getuigen, dat hij het voelde! Daar, daar voelde hij het! En onwillekeurig moest hij op zijn hart kloppen.
Toen stond hij op, de oogen omlaag gericht, de handen eerbiedig gevouwen en sprak zijn innigheid uit in een gebed. In een
dankgebed, omdat Guurtje nu altijd kon juichen, altijd haar blijden
lach kon plooien, verlost was van al, wat haar martelde....
Nard schoof zachtjes de kamer uit. Hij kon het er niet langer
uithouden. In de keuken zag hij de balletjes-trommel open staan.
Hij nam er een paar balletjes uit voor het paard, of hij de doode
genoegen meende te doen , met haar kleine taakjes over te nemen.
„Notaris" blikte schichtig achterom en Nard hield zich schichtig
buiten het bereik van zijn achterpooten. Achter het schot vandaan
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begon hij het dier op den nek te kloppen en reikte het met eerbiedigen
schroom de balletjes over. Maar 't leek toch, of 't beest hem boosaardig bleef aanzien, verwijtend, en eens zelfs krulde 't de lippen
om en gierde nijdig hinnikend, met de tanden speelsch op hem
afschietend. Bleekers maakte zich weg en zocht troost bij de gemeste
ganzen, die hem blazend ontvingen. Hij had nu heelemaal geen
lust ze te plagen, en kon zich zelfs niet vermaken met de oolijke
fratsen van de konijntjes in het groote hok van „voor-arrest", zooals Pauw altijd tot zijn eigen opvroolijking zei.
Het gevoel van ontevredenheid op zichzelf, dat hem zoo zelden
kwelde, liet hem niet vrij. Hij voelde zich nog ellendiger, dan
toen hij pas achter de broodkar liep, na zijn desertie uit Leiden.
„As je 'n slecht geweten hebt," hoorde hij Roondert nog snibben.
En het begon nu te schemeren voor hem, hoeveel Guurtje van
hem had moeten verduren. Besluiteloos stond hij op zijn pruim te
knauwen, de handen diep in de zakken, om bij zijn rijksdaalders
troost te zoeken. Maar aan zijn eigen zelfgenoegzaamheid te laten
knagen, dat lag niet in zijn aard. Ineens stapte hij resoluut op de
mesthoop tegen de schutting af, en begon die haastig weg te
ruimen. Zijn handen werden pijnlijk rood van het hanteeren der
mest-riek en het kruiwagentje piepte welgemoed. Toen hij Pauw
zag, beduidde hij hem met een gebaar mee te werken. Zijn bakkersbuis trok hij uit, omdat het hem te warm werd en wanhopig
trachtte hij Pauw bij te houden, zijn vervaarlijk en stram kruis met
moeite achter zijn wagen meesleepend. Er waren ergernissen genoeg,
had Guurtje hem zoo vaak beduid. En waarvoor moest deze ergernis
er wezen! Zijn huilerig gevoel verdween en toen hij den laatsten
wagen kwam opladen, zag hij den notaris weer door een reet gluren.
Vlug klom Nard op zijn kruiwagen en lichtte vriendelijk groetend
even zijn petje op. De notaris groette verwonderd terug: hij zag
aan Nards gezicht, dat alles ernstig gemeend was.
„Er bennen haken en oogen genoeg in de wereld, meneer !"
begon Nard.
„Zoo is 't! Daar hè je m'n allerverschrikkelijkst pleizer mee
gedaan," antwoordde de notaris en informeerde vriendelijk naar
de zieke vrouw.
„Dood," huilde Nard. „Van nacht in een stille beroerte gebleven,"
en zijn groote zakdoek scheen niet toereikend om zijn oogen droog
te krijgen.
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De notaris stond er versuft van en, op een boomstronk zich
verheffend, reikte hij Nard meewarig de hand. Toen praatten ze
lang over Guurtje en hoe 'n zonnig, lief wijfje ze altijd geweest
was, — als twee kwajongens over de schutting geleund. Nard
begon altijd weer opnieuw het gesprek, het goede van zijn gestorven
vrouw lovend, en zelf verwonderd, dat hij pas nu dat alles zoo
klaar zag.
Toen hij weer binnenkwam, hoorde hij er een in de alkoof luid
snikken. Hij dacht, dat het Sientje was, maar die stond stil schreiend
aan de sponde, met de eene hand het laken opgetipt, om de doode
te laten zien. Het was Maaike , die meenende de zieke te bezoeken,
door het plotselinge van het verlies niet tot bedaren wist te komen.
Ze trachtte naar de doode te zien, maar tevens drongen zich de
tranen als een vloed uit de oogen en verwaasden voor haar het
gezicht van de gestorvene. Ze strekte op den tast de hand uit en
streelde het kille gelaat met een teeren eerbied als voor een heilig
beeld. Ze boog zich voorover om door de schemerende oogen
toch de lieve trekken nog eens te onderscheiden, maar de tranen
druppelden neer, zonder dat ze iets zag. Wild klagend lei ze eindelijk het hoofd tegen de gestorvene aan, haar streelend met de
wangen en met den haarwrong en uitkrijtend: „Meuie, lieve,
beste ziel. Nou zal 't je geen hinder doen!" En ze pakte het doode
hoofd in de beide handen en zoende het gelaat overal, hartstochtelijk als een verliefde. Haar warme lippen kleefden op het ijzige,
verstijfde vel en onstuimig trachtte ze zich schadeloos te stellen
voor de maanden, dat ze, als een pestilentie beschouwd, zich
schuw had onthouden van zulk een innigheid.
„Nou mag ik je toch wel een zoen geven, lieverd, m'n lieverd!"
Ze kreet het schel uit en verviel in nieuwe onstuimige kussen,
allerlei liefkoozende naampjes er tusschen in vleiend.
Sientje rilde er van, nu ze ineens doorzag, hoe het oordeel van
pestilentie, waaronder Maaike lag, haar rauw geschrijnd moest
hebben. Het was alles aan haar voorbij gegaan als iets geheimzinnigs en onvoegelijks, waarover men niet mocht spreken. Maar
nu eerst voelde ze al het smartelijke. En te gelijk zag ze de gestorvene als een gefolterde voor zich, een afgejakkerd menschje,
dat wel, als Maaike naar een omhelzing, naar een klein liefdebetoon moet gesnakt hebben. En toen snerpte het even door haar
heen, hoe zij ook aan dat ruwe afjakkeren had meegedaan, onbe-
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wust misschien den toon van het huis volgend. Maar ze kon het
niet langer aanzien, hoe Maaike als gek verliefd, klap-zoende tegen
die doode wangen. En rillend trok ze haar zuster van de gestorvene af en dwong haar, zich weer overeind te heffen. Ze dekte de
wade er weer over heen en trachtte te overtuigen: „Meid, 't mag
niet; denk toch 'ris an: 't is nou eenmaal een lijk!"
Een huivering rilde over haar heen bij dat bedenken en ze voerde
Maaike mee in de kamer, met zorg de alkoof sluitend en haar
vreesachtig naar de lippen ziende of er de doode-vlekken op waren
te zien. Ze walgde thans van die gemeenschap met een lijk en
ging naar de kast, om een krafje met in jenever getrokken framboosjes te halen.
Nard zat verwezen voor zich te zien, stil als een schooljongen
bij de tafel, de handen gevouwen er op. Al zijn verlatenheid stond
ineens als een donkere rotswand voor hem, waarover hij niet heen
kon; zelfs was hij zijn gedachte aan de zoete deugden der doode
weer kwijt. Hoe kwam hij uit zijn zieligheid, Heere, Heere! Hoe
kwam hij nog eens over dien berg van jammer en eenzaamheid!
Sientje schonk de glaasjes in en ze goot het Maaike haast in de
keel, om toch die walg van gemeenschap met een lijk haar uit
het gezicht weg te walmen. De sterke lucht, scheen ze te meenen,
was een middel tegen den dooden adem, die Maaike over het
gelaat en van de lippen had gezwalmd .... Ze proefde met lebbe
teugjes, om eigen walgen te overwinnen.
-rige
Nard, het hoofd achterover, tapte het heele glaasje ineens in den
gorgel, smakte en schonk zich nog eris in. Het warme gevoel
brandde zijn onrust wat weg en zijn ijzing. Want Maaikes uitbarsting
had ook hem doen ijzen, maar nu bleef zijn eigen verdriet en zijn
eigen verwijt op den achtergrond en wekte de drank alleen een
moedig gevoel van afkeer tegen den man, die Maaike dat alles
had aangedaan.
Hij stond op, klakte wat met de tong in de kiezen en slofte
de kamer uit, de handen diep in de rijksdaalders, om er bescheiden mee te rammelen. Zoo ging hij aan de poort staan, om zijn
berekeningen te maken, al tellende de geldstukken tusschen de
vingers door schuivend. Het deed hem goed, te zien, hoe de
buurtjes over horretjes en door deurkiertjes naar hem gluurden,
beklagelijk hem opnemend. Ja, hij had veel verloren, ja, hij had
zoo'n best, vroolijk wijf verloren, en ja, wat zou-ie 'n schrikkelijk
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verdriet hebben .... O, wat deed hem die belangstelling goed,
wat kittelde hem dat algemeen beklag! Hij voelde, dat hij zijn
sarkastisch grinnikje moest rekken, om niet kinderachtig uit te
snikken, zoo zielig als hij toch achterbleef.
Om zich te verzetten, wandelde hij de poort uit. Alle vrouwtjes
zagen hem na en knikten meewarig tegen hem. Baas Dullewey
schudde deelnemend het hoofd, dat witbepleisterd tusschen de twee
uitgestalde grofbrooden door het winkelraam loerde.
In milde stemming ging Nard de poort van zwager Jan in.
„Kwaadwonden is menschelijk, maar kwaadblijven duivelsch,"
peinsde hij. Waarom was hij maar al niet bij het leven van z'n
Guurtje de eerste geweest!
Het gezin zat juist aan de middagtafel. Slappe, waterige aardappels rond gestapeld op den grooten schotel, vormden als gewoonlijk in glazige voosheid, het eenige gerecht. „Droog brood eten en
den vloer met boter smeren," had Nard al meer geschimpt. Hij
zag de aardappels gulzig oppikken en rondwentelen in het be-ongelde
aardappelwater, dat als saus gold in een kommetje midden in den
schotel. Meer dan eens had hij dat gezien, maar nu viel hem te
gelijker tijd het bleeke, uitgehongerde van die gezichten op. Na de
gewone groet lei zwager Jan spoedig zijn vork neer en begon ineens heftig te snikken, wat ook zijn vrouw in schreien deed uitbarsten, terwijl de kinderen met een grooten aardappel aan de
vorkjes, verbaasd hun ouders aanstaarden. Toen dit langer duurde,
vervolgden ze schrokkend hun maal.
Nard had het gezelschap zijn rug toegekeerd en staarde naar den
zolder, de handen op den rug en klakkerde met de tong in de kiezen.
„Maar hard is 't zeker," besloot hij raadselachtig de gemeenschappelijke overpeinzingen der treurige gebeurtenis, en toen de
menschen weer allen aan het eten waren, slofte hij even geheimzinnig weg als hij gekomen was.
In zijn milde stemming liep hij door, en stapte vergevensgezind
het lage huisje van Lubbertje en zwager Kees binnen. Lubbertje
ontving hem, opgewonden met haar blaffende stem verhalend, hoe
Kees een duif op het dak had hooren kirren en hoe zij 's nachts
juist op Guurtjes sterfuur een bons tegen het raam had gehoord,
of er iemand met de hand tegen aan sloeg.
Het middagmaal stond ook hier klaar, of eigenlijk brood met
een schrapseltje reuzel; want — lachte Kees — ze hadden de aard-
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appeltjes, die heel blommig waren, goed kunnen verkoopen, en
zoo waren ze juist toereikend geweest om den bakker te betalen.
En zoo hadden ze van den winter krediet!
Lubbertje scheen Nards meewarig onderzoeken van de zuinig
gesmeerde boterhammen te begrijpen. En ze begon een verhaal te
vertellen van langen Jan, die het gras van haar bleek was komen
afmaaien en toen zijn „stukken" bij haar opgegeten had: „zulke
dunne flietertjes, Nard, en zoo dik boter er op! Zijn tanden glejen
door de boter...
Lubbertje lachte en het water liep haar van appetijt uit den mond.
„Dat proeft ons soort menschen niet," blerkte ze. „Waar zoo'n
lange Jan 't van doet, 'k begrijp er niks van.... Hè Kees ?"
„Nee, nee," grinnikte Kees. „Maar de vent heeft ook geen
kleeren aan zijn lijf."
Lubbertje ging haastig het huis uit, want ze moest naar Sijtjebuur, die bevallen was en geen hulp had. Verbeeld je, 't mensch
had zich heelemaal alleen geholpen: 'er man was niet thuis en de
vroedvrouw wou niet komen vóor de vijf gulden van de vorige
bevalling betaald waren.
„'t Is om van te griezelen," blafte Lubbertje nog in de deur.
Nard ging ontevreden weg. Waarom, kon hij zelf niet zeggen.
Jan Van Zanen trof hij juist op den weg. De gemoedelijke patriarch
schudde hem theatraal de handen en beklaagde hem over het
plotselinge verlies van zijn goede vrouw.
Maar Nard kon niet erg spraakzaam wezen. 't Was of zijn oude
af keer tegen den man weer bovenkwam. Van Zanen meende die
afgetrokkenheid aan verdriet te moeten toeschrijven. Om hem wat
op te vroolijken, wees hij hem op een groot aanplakbiljet aan de
herberg „het Wapen van Waterkerk ", waarin werd aangekondigd,
dat de bekende propagandist Roemer uit Amsterdam Zaterdag
's avonds over een week zou spreken over „de oorzaken van de
armoede op het platteland."
Van Zanen lachte: „'k Zou zoo'n vent wel eris hooren opsnijen
willen," en voegde er fluisterend, haast vreesachtig, bij: „Maar
zie je, er blijft toch altijd wat hangen van dat opstoken."
Nard nam overhaast afscheid, om bij Melis in te wippen, want
het was hem ineens, of hij al de hongergezichten aan de tafels van
zijn zwagers en het smartelijke gezicht van de in weeën liggende
Sijtje-buur zag grijnzen rondom den patriarch Van Zanen.
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Dat was het leven geweest, dat hij in Waterkerk zou brengen!
Leven als in zijn dagen van het azijnkarretje! En de man, die de uitgehongerden bestal en uitzoog, had hij helpen bazen over zijn slachtoffer, had hij stilletjes laten wegschrapen de centjes van de armen.
't Was vandaag zoo wonderlijk in zijn hoofd. De wrok tegen
Melis en zijn vrienden was er ook zoo ineens uit en hij wipte het
huisje van Melis binnen.
Met een oud, verrookt preekenboek zat de man in zijn leunstoel
voor het raam, het eene been in z'n geliefkoosde houding krom•
gebogen als een hoog hek voor zich.
Geluidloos schoof Nard binnen. De vrouw, nog maagdelijk van
boezem en lijf in haar onvruchtbaar huwelijk, zag hem door de
zware wimpers komen en verplooide geen spiertje van haar Madonnagezicht. Alleen bewoog ze eventjes het hoofd tot een groet-knikje,
en naaide toen met langzamen handzwaai plechtig voort aan het
witte stukje op haar knie vastgespeld.
Melis scheen hem toch te bemerken. Hij lei lijzig het preekenboek neer, schoof z'n bril omhoog en staarde met vermoeid- schemerende oogen voor zich uit.
„Zoo, zoo, ja, hij moest Nard wel hartgrondig beklagen. De
Heere beproefde 'm sterk, om z'n Bathséba van 'm weg te rukken.
Als ie nu as 'n andere David z'n zonden mocht zien, waarom hij
zoo werd gekastijd ...."
In denzelfden geest bleef de condoleance doorgaan en de groote,
scherpe Bleekers zat stil op zijn stoel te snikken, pijn in z'n borst
van weeïg zelfverwijt. Ja, of hij de zonden zag, waarom hij zoo
geslagen was! Een beest was hij, een groot beest voor God! Nooit
was 't hem gebeurd. Maar nu zoo ineens klaar viel het voor zijn
oogen, of er schellen afgegleden waren. Hij was een lammeling
geweest voor z'n vrouw, een grijper naar groote dingen om zoo
die heele domme schaar in z'n dorp tot menschen te maken. Een
ijdele egoïste politieker, die pronkte met z'n gewichtigheid van kerke raadslid, gemeenteraadslid, en op zijn vrouw al de inspanning
verhaalde. Een zot, die steenen om zich heen wierp om ieder te
bekeeren , en uit z'n dwaze hart de grofste liefdeloosheid op z'n
zoete Guurtje smeet.
„Een beest voor God. Een groot, stinkend beest voor God ben
ik," kermde hij zelfs Melis biechterig voor; en Staak, die stijf
eng om-jast binnenkwam, stemde in: „Wie zal 't-gestropdan
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loochenen, o Heere Heere!" en neus-klankte een psalm -vers op:
„Een stroom van ongerechtigheden had d'overhand op mij."
Zwaar schokte Nard op en nokte z'n kleinheid in hem en z'n
leelijkheid uit. Het heele snauwleven tegen het stil-lachsche wijfje lag
nu voor het eerst en dan zoo dag- helder voor 'm open. Hij schudde
het hoofd met ach en och en had krampingen in zijn vuist om
zich tegen den kalen kop te meppen. En zijn groote politiek, z'n
wereld-hervormend jagen was een vuil vod, dat hij voor een
blinkend vaandel had aangezien. Dat vod zwaaide 'm altijd in de
oogen, dat hij als getergde stier het met den kop vooruit had
nageloopen, brullend en stampvoetend. Maar onderwijl waren de
gieren en hyena's bezig te azen achter z'n voetspoor, op te vreten
de lijken van verhongerden en bestolenen.
En al dien tijd hij lekker van vechtdrift, want 't was goed dat
er ergernissen waren. Hij vocht in Jezus' naam! Maar voor de
ware ergernissen was hij uit den weg geloopen en dwars tegen
Jezus' vaandel had hij zijn vuile vod gezwaaid in zijn verblinding,
diens armen en kreupelen en vertrapten honend in den naam van

de Jan Van Zanen's.
Toen 't psalmvers was uitgedeund, zakte z'n neerslachtigheid
wat, als schoof er weer een sluier voor zijn even openliggende
ziel. Hij rilde nog en trachtte het zoo te houden als het nu was.
Hij was bang voor zoo'n klaren kijk in zichzelf. Heere, hij had 't
nooit zoo gehad, die ontzettende zelf- klaarheid. Altijd was hij
„verdoemd en ellendig voor God" geweest met z'n mond, uit orthodoxe geloofsleer, maar dat met groote open oogen in klaar zonnelicht te zien, was heel anders.
Staak viel eindelijk over het dorp-schokkende bericht van
Roemers' invasie. En Melis, die de groote dagbladen las, wist
alles van Roemers, een kind van Satan, uitgezonden in de kudde.
Zeker, hij zou komen als een engel des lichts met schoone redenen,
de armen opzettend tegen hun lot, of de Heere ze niet beiden had
gemaakt, rijken en armen.
Nard had op de lippen, om er tegen in te praten, dat de Heere
ze beiden had gemaakt, maar of Hij ook de Jan Van Zanen's had
aangesteld tot opvreters en uitmergelaars van de hongerenden!
Staak echter begon ineens weer over Guurtje en hoe hij hoopte,
dat 'er ziel geborgen mocht wezen, wat door Melis werd bezucht:
,ja, of-t-ie geborgen mocht wezen!"
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„As-die d'er ziel niet geborgen is," viel Nard heftig uit. „Wie
zal dan bestaan, Heere, voor Uw heilig aangezicht! Was ze geen
heilzoekende ziel! Had ze niet van dien vrede in 'er, die alles te
boven gaat! Was ze niet een Maria, die het beste deel verkoren
had! Had ze niet de liefde Gods, die ze aan ieder meedeelde.
Kon Roondert 't niet voelen in zijn hart, dat ze 'n gekochte was
met Christus' bloed!"
Nard liep kous-slofferend door de kamer, maar éen hand in den
zak, daar ie de andere noodig had, om mee te betogen met zwaaigebaren om zich heen.
Melis en Staak schudden ongeloovig de hoofden. Ze wouën niet
zalig-spreken, ze wouën niet verdoemen. Mij komt 't oordeel toe,
zeit de Heere der Legerscharen. Ze wouën Bleekers ook zijn blijen
grond niet ontnemen. Maar menschen zagen toch met menschelijke oogen. En Guurtje was altijd zoo wereldsch, zoo lacherig
vol van ditjes en datjes. En wat wouën al 'er-werldsch,nzo
goeie werken baten. En wie had ooit 'er gronden gehoord van
blije verwachting? Tegen wie had ze durven zeggen, dat de Heiland
ook voor haar Zijn zaligmakend Bloed had vergoten? Wanneer
had ze ooit gejubeld van wellust in de gemeenschap met haar
Heer en haar God.
„Nee, van Melis en Staak hèt ze nooit 'n aflaat gevraagd !"
viel Nard uit en schoot naar de deur. „Maar dat ze nou juicht voor
de troon van 't Lam, daar, daar, daar is het nu ingestort !" En
hij mepte als een andere Roondert op zijn borst, rood van ergernis
de kamer uitstuivend.
Wie had ze tot hemelwachters aangesteld, morde het in hem nog
wat voort. Maar een week gevoel smolt zijn ergernis weg. Een
liefde, die trilde in zijn borst l De eerste liefde, die hij ooit voor
de slaaf had gekoesterd! Zijn hart ging jagen en kloppen van verlangen om 'r te zien, om haar goed-lachsche gezichtje te zien, om
haar om zich heen te hooren, om haar zorgen rondom zich te
voelen als zacht streelen.
Dat laatste bracht hem weer tot zelf-beklag. Zoo zielig alleenig
als hij was! Zoo verlaten eenig! Sientje snauwen om 'em heen !
Geen een, die z'n rum-eitje klopte 's morgens en zijn tabakspot en
pantoffels klaar zette 's avonds. Geen een, die 'm zijn jekker zou toestoppen, als ie met koud weer op de kar stapte, of 'm zijn bouffante zou nasjouwen! Koud eten als ie thuis kwam, een dooie

67o

ERGERNISSEN.

kachel als ie thuis kwam, een brommige haai als ie thuis kwam!
En waar zou ie verzet zoeken en een droppeltje verkwikking en
vreugd .... Z'n zoete Guurtje, z'n lief-zoet-oolijk wijf, z'n gedienstig-innige huisvrouw! Guurtje, Guurtje, wijf, lief allermenschelijk lief wijf' ....
De tranen persten 'm in zijn oogen, zijn hart klopte hol in zijn
borst, zijn bloed joeg wild door zijn aderen naar zijn hoofd, dat
gloeien ging. Razend verliefd, hongerig van versmachten naar haar
mooi-zoet gezichtje, voor het eerst van z'n leven en dan voor
eeuwig te laat!
Zoo kwam hij binnen en stoof hij naar de bedstee. Niemand in
de kamer? Steelsch zag hij om, niemand, niemand! Hij toog weg
de stijf-witte wade, die kreukelig frommelde en kil aanvoelde.
Daar lag ze, de oogen half gesloten 1 Alleen strak van trekken,
maar toch nog den zoeten lach om de lippen!
Weer loerde hij om zich heen en toen, of hij een misdaad beging, bukte hij zich snel voorover en drukte een lang-geprangden
woesten zoen haar op den mond, tot de kilheid en de strakheid,
die niet meegaf, hem deed ijzen.
Schrikkerig plooide hij weer de wade over het lijk, angstig
rondstarende of iemand dien bruidskus, dien eersten hevigen liefdekus had gezien.
Toen zette hij zich aan de tafel met den bijbel voor zich,
bladerend in het Hooglied, en meezingend die liefdeszangen in
zijn wild bewogen hart.
.

IMPERIA
Een Mysterie-Spel van de Vijf Zonden
DOOR

LOUIS COUPERUS.

VIERDE TAFEREEL.
HET AARDSCHE IMPERIUM.

EERSTE TOONEEL.
HET KEIZERLIJKE PALEIS.
I.

(vermomd als een pelgrim, komt op in de Voorhal, die gordijnen afsluiten.)

HILARION

HILARION.

Ik heb mijn snelste vlucht genomen; 'k ben
Nog niet te laat; de keizer leeft nog, en
Ik ben de Dood voor!
'k Kom het allereerst
Van allen, die hier komen zulle' om ''t zeerst
Zich b'ijvrend rondom deze Ziel van Macht,
Die dra zal uitgaan. Donker valt de nacht;
Zoo is het goed : 'k vrees steeds het morgenrood,
Maar scheemring is voor gij: 'k beheersch de Dood, —
Laàtste en ijskoude minnares, die met
IJskouden kus komt aan 't koud liefdebed —
Het allerbest in donkere ure laat
Als Nacht de Schaduwkegel nederslaat
Hoor, hoor van stem en stap het dof gegons,
Van donkre menigt 't suizlend aangedons:
Heel 't volk komt hier dit uiterst oogenblik
...
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Opvangen des Beheerschers laatsten snik.
Kom volk, kom vrij — maar gij, larve en lemuur,
Aarzelt niet ook te kome' in 't kostbaar uur,
En, roode en zwarte zielen, doèmt om mij
Onzichtbaar; zichtbaar ben IK in mijn pij ... .
Al goed! Ik hoor u suizen om mij heen
Dwars door 't gedons, 't gegons en 't droef geween,
Dat IK ze weenen laat; 't is niet oprecht;
Op de Aarde heersch IK en beweent geen knecht
Zijn veegen heer met andre tranen dan
De mom uitperst, die hij voor den spot van
Zijn grijnsblik houdt. Komt aan, machten van Dis!
Dit uur is 't uur van strijd en dit uur is
Voor mij, die Vader dienen wil, geschikt
Te toonen over welke macht beschikt
Zijn ,onbeminde zoon.... Demonen, dicht
Rondom mij in de lucht en blijft onzichtbaar in dien schijn der lampen, die uw drom
Doet walmen....

HOVELINGEN (komen op.)
EERSTE HOVELING.
Laas, de Keizer!
TWEEDE HOVELING.
Ik ben stom
Van smart.
HILARION.
Zoo zegt hij en zijn stomheid spreekt.
Bravo, discipelen, ga voort.
EERSTE HOVELING.
Mij breekt
Het hart.
HILARION.
Steenbroze hart!
TWEEDE HOVELING.
Ons arme land,
't Verliest zijn Vader.
EERSTE HOVELING.
Op d' uitersten rand
Van de' afgrond wankelt heel 't Imperium....
HILARION. Voor 'n hoovling is zijn beeldspraak lang niet krom:
Een frisch beeld!
Eeuwig, onvergeetbaar, zweer
TWEEDE HOVELING.
Ik te eeren de gedachtnis van mijn Heer.
HILARION. Hij zweert bij MIJ!
Leefde ooit Majesteit, die
EERSTE HOVELING.
Zoo godlijk was!
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Hij liegt met poëzie:
Zoo mag ik 't wel, maar wat is intressant:
Geen oogenblik poogt de een d' anderen klant
Te overtuigen, dat hij, wat hij kletst,
Meènt: als de een zwetst en als ook de ander zwetst,
Zwetsen bei als 't behoort en zijn correct:
IK ben hun ceremoniemeester!!

(Het gegons van naderend volk komt dichter; langzamerhand
verschijnen van alle zijden haveloozen en miserabelen en dringen,
eerst schuchter, op.)
Trekt

TWEEDE HOVELING.

Al 't plebs hier samen?
Om Zijn Majesteit

EERSTE HOVELING.

Sterven te zien. Al-oud gebruik ...
Zie, wijd

TWEEDE HOVELING.

Schuift óp de voorhang....!

II.
Er luidt sombere klokkengalm, en aan ringen schuift langzaam
de voorhang weg, om aan den volke, dat dichter en dichter gonzende aanstuwt en zich verdringt in de Voorhal, een blik te gunnen
op de laatste ure des Keizers. Hellebaardiers houden de wacht op
den drempel. Het slaapvertrek is een ontzaglijke zaal van bogen,
ruim als een zich in duister perspectief verliezende kerk; in het
midden op een zeer hooge estrade, verrijst, katafalk -achtig, het
vorstelijke ledikant, met een donkeren plooienval blauw fluweel
uit een gekeizerkroonden troonhemel, maar het licht der onzichtbare
lampen is zoo kunstig verdeeld, dat het tusschen den nachtkleurigen val der plooien het gelaat van den stervenden Heerscher
beschijnt, terwijl de personen, die op de estrade - treden komen en gaan,
even, bij het zeggen hunner zachte woorden tot den stervende,
in het licht treden en weêr verdwijnen..
De Keizer heeft het Heilige Oliesel ontvangen : priesters treden
de estrade af en knielen neêr. Het gelaat van den vorst is nu wit
zichtbaar, stervensbleek en oud, in een golvenden blanken baard:
de oogen zijn gesloten.
IV
44
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Is de Keizer dood?
Neen, hij leeft nog.... Leeft nog de Keizer? Groot
Was hij!

STEMMEN UIT HET VOLK.

Die spreekt al in verleden tijd!

HILARION.

STEMMEN. Dringt niet! Dringt niet!

Tot hier 1
(Zij wizen met de hellebaard den drempel tusschen Voorhal
en Slaapvertrek.)
Heb medelijd'
PELGRIMS.
Christus, met Wie verscheidt!
Bidt zacht! Bidt zacht!
KAMERHEEREN (tot stilte manend.)
(De Keizer, roerloos, heeft de Dogen opgeslagen.)
HELLEBAARDIERS.

Hoe laat is 't .... ?
VOLK.
.... Hoor, hij spreekt ...
't Is middernacht,
KAMERHEER.
Sire....
KEIZER.

III.
De Keizerin; zij verschijnt in het licht op de trede van het
Iedikant; zij is een jonge, rossigblonde vrouw, zeer schoon, met
kobaltblauwe oogen in een emailblank gelaat, en een zwart soupel
kleed golft van hare schouders. Om haar heen zijn hare hovelingen,
die hare minnaars zijn.)
IV.
KEIZERIN.
KEIZER.

Spreek, mijn gemaal? Lijdt gij nog pijn?

....'t Is of ik drijf .... Ik zie als schim en schijn
U wazen om mij heen ...
....

VOLK.

Wat zegt hij, wat zegt hij?

HILARION.

Hij hoopt, dat hem de Dood van

KEIZERIN.

Maar lijdt gij, mijn gemaal?

KEIZER.

Neen, 'k lijd niet meer....
Niet meer zoo zeer.... Ik zie, ik hoor u wéer....
Uw stemmen duidlijker.... Ik herken u,
Heer Kanselier.

KANSELIER-VAN-ARBEID.

Sire!

íl

bevrij!
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zeg mij nû,
KEIZER. 0,
Heer Kanselier- van- Arbeid .... was het goed ...
Wat ik gedaan heb?
KANSELIER (aarzelend.)
Majesteit ...
HILARION. (lusschen de pelgrims, die bidden, voortschuifelend, tot achter
den Kanselier, fluisterzacht.)
Hou moed,
Heer Eigenzucht, 'k zeg u wel voor ...
Spreek vrij!
KEIZER.
Geef mij gerustheid, als gij kunt.
KANSELIER (hoorende naar wat hem Bilarion toefluistert.)
Wat wij
Hebben gedaan .... is goed ...
HILARION (voorzeggende.) 0 vorst!
vorst!
KANSELIER.0
Gij hebt uw kroon met eedlen moed getorst....
HILARION. Gij waart steeds ... .

Gij waart steeds..., een vader voor
Uw volk....
En door uw héele Rijk....
HILARION.
En door
KANSELIER.
Uw heele Rijk laat gij een erfgoed na
Van welvaart, rijkdom ...
Je praat nètjes na!
HILARION.
BEDELAARS. Een aalmoes, Heer....! Heer keizer, brood, brood, brood!

KANSELIER.

SCHIMMEN VAN SOLDATEN. Voor uw kroon, Sire, vonden wij den dood!
GRIJSAARD. Machtige keizer, 'k ben een grijsaard, die
Soldate' u schonk, drie zonen, alle drie
Velde dë Oorlog!!
HELLEBAARDIERS.
`GRIJSAARD.
KEIZER.

D'ruit!

Ik ben oud, arm
En niemand zorgt voor mij!
Wat wil die zwerm
Hier om mij.... en dáar ginds!

Vorst, zie mijn borst!
Mijn zuigling is veeg, als gij zijt!
D'ruit!
HELLEBAARDIERS.
MOEDER.
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Vorst!!
Zie onze horden aan, wij dienden trouw
Uw kroon ...

MISERABELEN.

D'ruit, d'Iuit!

HELLEBAARDIERS.

Wij zijn van honger flauw!!

M1SERABELEN.

SCHIMMEN VAN SOLDATEN. Wij

zijn uw leger, vorst! Zie, 'k mis mijn arm,
Mijn been mis ik, voor u!
Wat wil die zwerm

KEIZER.

Hier om mij! Wat verwijt zij mij?
Wat meent
Gij, mijn gemaal? Niemand verwijt..., elk weent....
HILARION (toefluislerend.) Omdat gij ons....

KEIZERIN.

Omdat gij ons verlaat...

KEIZERIN.
HILARION.

0

zie ...

.

KEIZER.
HILARION.

KEIZERIN.

0

Ikzelv' ...

.

Ikzely' ...

.

Uw trouwe gemalin....

HILARION.

KEIZERIN

zie, hoe ied'r in tranen baadt!

(gr-jpi kroonprins in de armen.)
Uw trouwe gemalin, uw keizerin ...
Weent .... al de droefnis van haar oogen uit,
En smeekt U: o toef nog' .... Uw zaalge bruid
Was ik.... uw lieve vrouw ben ik, en steeds
Heb ik gedeeld met u den last des leeds
Om héel 't Imperium, èn om onze kroon!
0, mijn gemaal, toèf nog! Hoe zal mijn zoon....
te jong, torsen die centenaar
Uw zoon!
Van keizerlijke macht, zoo plettrend zwaar!
Helaas, verlaat mij niet, verlaat óns niet!
Gij ziet mijn tranen vlieten en gij ziet
Mijn teeder kind, die ik in de armen hef!
Hij glimlacht, mijn kroonprins, zonder besef
Van weikë oversmart hem 't Lot dra geev'!
Mijn vorst, mijn keizer, mijn gemaal, o leef!
Leef nog! Leef langer! Blijf ons bij! Verlaat
Ons niet! Verlaat MIJ niet! In tranen baad
Ik: 'k kan niet meer, en 'k zweer: 'k sterf mèt u, zoo
Ge alleen mij achterlaat
—

! !

HILARION.

Bravo, bravo.
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dierbre vrouw .... uw liefde troost mij, maar
Uw smart maakt mij deez' strijd van sterven zwaar....
Pijn .... lijden lijf en ziel, duldlooze pijn!
Soms weet ik niet waar 'k ben.... Zeg mij, wie zijn
Er om mij heen....? Wat wilt gij ....? Zijt gij dood....?
Of leeft gij? Spreekt dan schimmen.. .. bleèk en bloot!
Mag ik niet rustig sterven! Zijt gij 't volk,
Dat 'k overheerscht heb....? Of zijt gij een wolk
Van larven, óm mij heen, afschuwlijk van
Wanstaltigheid, gedrochtsels van Satan,
Met tronies reuzegroot, met vampyrlijf,
Grijpklauwen als van dieven .... Heksewijf
En tooverkol omdringen mij!!1

KEIZER. 0,

KEIZERIN.0,

bidt

Priesters, o bidt!
KEIZER.

Ik lijd! Nachtmerrie zit
Mij op de longen ! !

(Orgelmuziek en kerkelijke zang).

... Ja, o orgel, klink,
Dat ik uw harmonie indrink, indrink,
Tot ik mij laaf met klank, met reine klank....
Zingt, zingt, o zoete stemmen, vroom gezang....
Zoo..., zoo is 't goed .... Rustig wordt het om mij
Nu lig ik kalm.... Mijn lieve vrouw, blijf bij
Mij.... voele ik vast uw hand.... wanneer 'k weér zie...
0, boos vizioen ! ... .
is de treden van het bed opgeslopen , aan 's keizers hoofdeinde
verschijnend.)
Heil, machtge keizer!
HILARION.

(HILARION

Wie

KEIZER.

Zijt gij?
Ik ben een pelgrim.

HILARION.

Heilig zijt

KEIZER.

Gij?
HILARION

Zoo als machtig gij.

Een pelgrim, lijdt
Gij om de weerld als ik?
HILARION. Neen, want ik ben
Voor andren 'n Andre; voor MIJ, mijzelv', èn
Oprecht.

KEIZER.
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Ik niet?
Niet voor uzelv'.

HILARION.

Moet ik

KEIZER.

Oprecht zijn voor mijzelv'?
Ja. 't Oogenblik
Is ernstig, Heer.
KEIZER.
Léer mij oprecht zijn dan ...
VOLK.
Wie is die Pelgrim ? Zeg, wie is die man
Van heiigheid....? Hij kwam van ver.... Hij kwam
Uit de woestijn ...
HILARION.
Ik neem uw handen klam ,
En leer u zien dièp in u, Majesteit;
Schouw: gij hebt slechts ènkle minuten tijd ...
KEIZER.
Ik tracht te schouwen ...
Wat ziet gij?
HILARION.
Ik zie
KEIZER.
Mijn eerlijkheid....
(Een lichtende figuur wordt achter de bedgordijnen zichtbaar.)
HILARION.
Wat meer?
Ik zie genie
KEIZER.
Van eedle staatkunde en ik zie 't bestaan
Enkel voor àndren voor millioenen ...
Waan!
STEM VAN WAAKENGEL.
KEIZER.
.... Wie sprak tot mij?
Niemand. Wat ziet gij meer?
HILARION.
Maar schouw diep en zie eerlijk, machtge Heer.
Ik zie mij leve' en lijden voor mijn Rijk
KEIZER.
Totdat mijn diadeem een doornkroon blijk'!
HILARION

.

.

.

,

.

STEM VAN WAAKENGEL.

Waan! Waan!
KEIZER.
HILARION.
KEIZER.

Wie spreekt tot mij...?
Spreek zelv: niemand.
Ik was mild en een vader voor mijn land....
?

STEM VAN WAAKENGEL.

HILARION.

Zalige Zielen, komt ter hulp!
(Kom, kom,
Demonen, kome uw dichte drang en drom
Rondom MIJ!!) Wat ziet gij nog meer, o vorst?
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Ik zie....

Ziet gij uw bloeddorst niet, gouddorst ??
KEIZER.
WIE klaagt mij aan ??
HILARION.
Niemand. Schouw toe, o Heer.
KEIZER.
Ik zie niet meer, ik zie niet meer, niets meer!
'k Ben moè, laat mij .... !
Schouw ! !
HILARION.
Zie uzelv' oprecht!
STEM VAN WAAKENGEL.
KEIZER.
Wie slingert mij toch heen en weér .... wie zegt
Mij dingen, die, 'k nooit wist en niet begreep ...
Zwéet breekt mij uit.. . .
HILARION. Vorst.... gij zijt wèl heel leep:
Zijt gij oprècht?
Ben 'k niet oprecht ??
KEIZER.
HILARION.
Voorwaar,
Onder MIJN wil zijt gij oprecht en waar!
STEM VAN WAAKENGEL.

KEIZER.

Ben ik 't dan niet ?? Spreekt gij in ironie?

HILARION.

Een heilig pelgrim is nooit geestig....

Wie
Zijt gij ?? De Duivel?
Neen, misschien alleen
HILARION.
Zijn Zoon, zooals gijzelve .... !
KEIZER.0
ga heen 1
En laat mij sterven!
HILARION. (zijn gestalte groeit, reusachtig; en zijn stem klinkt voller
en ernstig).
Ja, sten! Sterf!! Bereid
U voor op doodsstrijd en op levensstrijd!
De doodsstrijd is geen strijd: van zelve ontglipt
Ge de afgesleten huls en 't lichaam slipt
U als een oud kleed van de schouders af.
Maar levensstrijd vangt aan zoodra uw graf
Gedolven wordt: bereid, bereid u voor!
't Is winternacht: nog lang niet daagt de gloor
Van morgen; en sneeuwdonkre lucht is vol
Van geesten om u.... Wentel toch zoo dol
Niet op uw spond. Lijd kalm, klaag niet, steun niet,
En ZIE éen oogenblik: 'r is GEEN verdriet
KEIZER.
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Om uw weggaan: er is alleen wat walm
Van kaarselicht, er is wat rite, en galm
Van priesters om u heen; er is de blik
Ond'r op uit wimpers en de huichelsnik
(Dien IK haar leer) van uw vorstin, te mid
Van al haar minnaars, schaamteloos!
0 bidt,
KEIZERIN.
Bidt, priesters, bidt, de keizer sterft!
Gen&
KEIZER.
Ziet gij?
HILAION.
Ik zie!!
KEIZER.
Ziet gij Imperia?
HILARION.
(De Zonden razen op om 's Keizers sponde).
KEIZER.
Ik zie!
HILARION.
En Mammon?
KEIZER.
'k Zie!
En ziet gij nog
HILARION.
Doemen daar in de scheemring Gog, Magog??
Ik zie, ik zie!!
KEIZER.
HILARION.
I$ ben Hilarion!
Wij willen u voor Dis!
IMPERIA.
Nog voor ik, Zon,
MAMMON.
Oprijs, voer ik u Satan voor!
KEIZER.
Ik ijl !
Neen, gij ijlt niet!
HILARION.
GOG-MAGOG.
Steeds zocht ge in mij uw heil!
MAMMON.
Ik gaf u goud!
Ik wellust!
IMPERIA.
Ik, ik gaf
GOG-MAGOG.
U wijsheid!
IK leerde u den schepterstaf
HILARION.
Te zwaaien. 'k Was uw meester en met mij
Hebt gij geheerscht, zoo listig, dat zelfs zij,
Mijn zuster en mijn broers, 't niet weten!!
Weg!
KEIZER.
Weg, weg van mij!
(De Zonden verdwijnen).
!
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't Is of 'k op vlammen lig,
En langzaam schroei! 0, machtloos keizerschap!
Wiens spottend oog doordrong me uit pelgrimskap?
Wat dwarrlt in kaarsenschijn lemurendrom
Mijn barstend hoofd en suizende ooren om?
Wanstaltige azers op mijn laatsten zucht,
Om wien zij vechten zullen .... 0 de lucht
Is vol, vól van gedrochten en ik kan
Niet aadmen meer.... Ik zie! Ik zie plots van
Mijn heele leven heel die ijdelheid!
Gena., gent!! Wiè helpt mij in doodsstrijd!
O zwaar is 't zich die laatste levensvonk
Wèg uit zijn lijf of ziel te blazen ...
(Orgelmuziek en Zang)

KEIZERIN.

VOLK.
Volg.
KEIZER.

Klonk
Daar geen muziek? 0 reine stroom, sleep mee!
Gebed! Dèin mij ten hemel op uw zee!
O geef mij kalmte, geef mij kracht, ik stik
Of uit mijn gorgel, die hijgt, niet de snik,
De laatste, zich lucht banen kan.... Benauwd
Zit me op de long gedrochtsel, dat me omklauwt!!
Er af! Er uit! Gij alle' er uit, er af!
Ik wil alléen zijn! 'k Was nooit bang, nooit laf!
Laat met de dood me alleen! Wie brult en fluit
Daar, huilt en schatert?! Wie ?! Er af! Er uit!
Hoort gij mij niet? Ben 'k niet de keizer!?
Bidt,
Bidt, priesters!
Zie, de Keizer sterft!
Zie, wit
En vaal spookt in den kaarswalm zijn gelaat!
Hèlp ! ! 't Is of schaduw; ontzaglijk, Op mij staat!!
V.

Het volk is op de knieën gezonken; het orgel ruischt, en de
Litaniën der Stervenden deinen in rythmen van eentonige aanroepingen door de groote slaapzaal, donker van altijd diepere, diepere
schaduw en vreemd doorwalmd van kaarsenschijn. Het laatste
oogenblik is na. Op zijn sponde rochelt de Keizer en hij strekt
de handen afwerende uit ... .
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Want in de kegelvormige schaduw, die op des Keizers borst
schijnt te rijzen naar eindelooze hoogte (of is het diepte ?) doemen
op geruisch van windewaai tronies uit van larven en de verleidelijke
gezichten van Satans zonen en dochteren. Het laatste oogenblik is
na, en te mid der menigte — der opgehoopte menigte van biddend
volk en hovelingen, te mid der alleen hèm zichtbare menigte larven,
lemuren, slaakt de Keizer zijn laatsten snik, waarom de azers
dadelijk vechten.
VI.
DEMONEN.

Hij 's ons! Hij 's ons!
De profundis ad te

PRIESTERS.

(Orgelmuziek) Clamavi ... .

Ons! Hij 's ons!
GOG-MAGOG (tot de Ziel, zichtbaar boven het Lik.)
Naar Dis! Kom meé!
ZIEL.
Waar ben ik?
Met Gog, Magog, meé naar Dis!
GOG-MAGOG.
MAMMON. Geef mij terug mijn goud!
De profundis
PRIESTERS.
Clamavi ad te ....
Broeders, hij is van mij!
IMPERIA.
Keizer, in reik de hand u.... aan mijn zij,
Kom me naar Dis: IK voer u Vader voor,
Dwars door vlam van genot en gouden gloor!
Zijt gij mijn keizerin?
ZIEL.
Imperia,
IMPERIA.
Ben ik, godin van haar ziel!
Kom niet na!
ZIEL.
Ik wil niet met u.... Zie! 1 Herken ik niet
Veèl mijner vaadren, in vèrder verschiet,
Dan deze donkre diepe poort van Hel ??
Zij komen lichter drempels over: hel
Stort daàr een stroom, een hemelwaterval....
Er ruischen schimmen af, wel duizendtal
Na duizendtal, maar duizendtal is ook
Al 't ros en zwart gedrochtsel en gespook!
Wat doe ik! Vaar ik op, of vaar ik neér1
DEMONEN.

—
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Op donker pad? Op licht watergeruisch?
Dood? Ben ik dood? Is dat mijn vrouw, mijn huis?
Zie 'k daar mijn lijk ?!

De profundis ad te ... .

PRIESTERS.

ZIEL.

Bidt men voor mij ?

Clamavi, Domfine!

PRIESTERS.
ZIEL.

Priester, ben IK dood?

PRIESTERS.

Exaudi vocem
Meam ....
Mijn ziel angst om hun aardsche stem,

ZIEL.

Zoo ver al, ver ...
Si observaveris

PRIESTERS.

Iniquitates ... .
Mee, mee, meé naar Dis!

ZONDEN.
PRIESTERS.

ZIEL.

Domme.

Prièster

ZIEL.

! !

Waar moet ik....? Wat ligt daar slap, traag en wit?
Mijn lijk! Mijn lijk!! Terug wil 'k in mijn lijk!
Aàrdsch leven wil ik! Neen, geen zielhand reik
Ik hier noch daar: 'k wil in mijn huls terug!!
Scheid ik dan van mijzelf....?

LARVEN (wizen de Ziel af.)
ZIEL.

! !

Qui sustinebit

PRIESTERS.

Terug! Terug!!

De Schaduw hier! En daar de Waterval....!
Wordt daar gevochten? Om mij!! Duizendtal
Met duizendtal? 0, machtelooze! Ik,
!

Niet dood, niet levend, na mijn laatsten snik

Leèf en ben dood, voel mij 't astraal lijf aan!
Zie priesters om mijn lijk eerdienend gaan,
Zie banen twee: de een nachtzwart en vlamrood,
Maar de ander stróómend licht! God! Ben ik dood ??
Of leef ik? 0, gent,, gent, gent,! 1!
PRIESTERS. Patri, Filio, Spiritu Sancto, Gloria!!!
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TWEEDE TOONEEL.
I.
De Nacht van Rouw over de Stad en het Aardsche Imperium.
Treuroogende, als door krip, wemelen tallooze lichten knippende en heel vele electrische bollen schemeren door mistnevelen
heen met kalmere en weemoediger witheid.
Daken en torens donkeren weg naar duisternis.
Maar een zware nevel drijft tusschen de Stad in diepte en de
wèl hooge en nauw zichtbare sterren, en die zware nevel verbewegelijkt zich langzaam duidelijker tot een dicht leger van duizend
demonen, die drijven af en die drijven aan. Zij staren naar beneden en zij spitsen de spitse ooren toe naar den galm, die opstijgt
uit den Dom van St. Michael, waar men lijkdienst viert voor den
Keizer en zij dreunlachen met vervaarlijken donder, als omhoog
poogt te klinken dat bleeke gebed.
II.
De profundis ad te ... .
DEMONEN.Ha! Ha! Ha! Ha!
Clamavi, Domfine!
AARDSCH KOOR.
Imperial!
DEMONEN.
Zie, zij komt! Met wien komt zij? Met Mammon!
Waar? Daar! Met wie? Daar, met Hilarion!
Wie is die kleine? Dat is de IJdelheid!
Waar? Waar ?? Ik zie ze! Imperia berijdt
De drakekar, die Gog-en-Magog ment..
Zie: daar!! Het naadrend drakedrietal rent
Dwars door den lichten nevel hoog.... De ziel,
Die aan hun aller machten ten deel viel,
Zwart-roode ziel en keizerziel, zie, zij
Voeren hem dp naar Dis.... 0, zij zijn blij.
AARDSCH KOOR.

III.
Het begint te sneeuwen, maar de Zonden varen, de Keizerziel
in hun midden, op de kar van Gog-en-Magog over de stad omhoog.
DE IJDELHEID vaart hen voor: zij is als een behaagziek kind,
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een jeugdige zuster van Imperia, en zij werpt zich achterover over
de vlucht van een ontzettend grooten pauw, die zijn staart tegen
den sneeuwnacht uitwaaiert als een plotseling gloeiende zonsopgang.
IV.
DE IJDELHEID.

Ja, wij zijn blij, maar zonder mij, o gij
Van Dis, zonder mijn hulp en heerschappij
Over heel de Aarde hadden niets vermocht,
Zuster en broeders, en IK heb gewrocht
Aan 't vrome werk den Keizer van heel de Aard
Te doen kiezen tussche' Hel- en Hemelvaart!
Hij koos Helvaart! Hij koos het purpren heil!
Zijn machtge ziel viel aan onz' machten veil!
Mijn werk is dat: ik ben dë Ijdelheid!
En zonder Zonde-titel breid ik wijd
Mijn macht uit met den schepter van een kind!
Aanziet me: ik wiegel me op stormenden wind,
Over de breede vlucht van vogel pauw!
Ik sloop aan 't Hof in alle hoekjes nauw,
En trad vóor, ceremonie - meesteres!
'k Ben machtigste, — en mooiste van de zes:
Van Satan en zijn kinderen vijf . , . .

(tot de Keizerziel.)
Kom mee!
KEIZERZIEL. Waar moet ik mee? Met wie??
AARDSCH KooR.
.... Clamavi ad te ... .
KEIZERZIEL.
Zeg mij : WIE Zijt gij??
MAGOG.
Meé!
KEIZERZIEL.
Leef ik nog?
GOG

–

GOG-EN-MAGOG. Neen!!
KEIZERZIEL.
GOG-EN-MAGOG.
KEIZERZIEL.

Zie ik de hoofdstad van mijn rijk benen?
Ja! Ja!
Voert gij mij vèr?

Naar Dis!
Naar Dis!

GOG.
MAGOG.
KEIZERZIEL.

Wat is Dis ??

't Is de heilge stad, die is ... .

GOG-EN-MAGOG.

De Hel!

686

KEIZERZIEL.
GOG-EN-MAGOG.
MAGOG.
KEIZERZIEL.

IMPERIA.

De Hel ! ! !
De Heiige Hel!
Kom mee!
0 God, wIE is genadig!

Zusje, aan zeeDuistere grauwte, in sneeuwdwarrelen, breidt
De stad zich uit!
IJDELHEID.
Mijn macht heerscht wijd en zijd!
IMPERIA (de kar verlatend). Ik zweef!
'k Zweef aan uw zij 1
IJDELHEID (hetzelfde).
GOG-EN-MAGOG (tot Keizerziet).
Tusschen ons in 1
MAMMON.
Aan MIJ die gouden ziel!
HILARION.Waarom? Ik win
Deez' keizersziel!
KEIZER.
Wie is genadig?
MAMMON.
Ik
Sprenkel mijn geld! Het sneeuwt dit oogenblik
Geld neér over de stad!
DEMONEN.
(Hoor, 't tinkelt!)
Waar
Vlokkelt de gouden sneeuwval neer?
MAMMON.
Waar zwaar
Van wierook zich MIJN eer dient!
HILARION.
Ik alleen
Win deze ziel voor Vader!
GOG-EN-MAGOG.Neen, IK
MAMMON.
Neen
Ik win hem, IK!
SATANS STEM (in onweêr). Gij allen verwint hem!
Váèrt hem hierheen!
Ziel
in hun midden). Meé ! !
ZONDEN (de
AARDSCH KOOR.
Exaudi vocem
Meam!
0 vèr, dat murmlen van gebed....!
KEIZERSZIEL.
(De drakekar verdwijnt in het onweder).
IMPERIA.

!

IMPERIA.

IMPERIA.
IJDELHEID.

Ik zweef!

'k Zweef mèt u!

IMPERIA.

Ijdelheidje, met
Mij daal ter stad, treurprachtiglijk verlicht!
Wat deert me éen ziel, zelfs keizerlijk, die zwicht
Voor onze macht: ik beheersch héel die Aard!

IJDELHEID.

Met mij!!
En 'k wil 't verlangen, dat bezwaart,
Dómpelen in voldoening om die macht
Over al aardsche zielen! 0, rouwnacht,
IK juich!! Ik juich!! Niet omdat we een prins meer
Voor Vader winnen, 'k juich en jubel meer
Omdat ik voel, dat MIJ heel de Aarde is:
Duistere bol, die IK beheersch uit Dis,
En hèl laat gloeien van mijn heet genot!
Om MIJ te dienen, dient de wereld god
Mammon, broér Goud — om mij dient goden Gog
En Magog zij; om mij verzinkt zij nog
Dieper dan voor de andren aan gods Satàns
Tràppenden voet..., maar IK, ik blijf de glans
Uitstralen van haar doel: 'T IS AL OM MIJ!
Genot voor alle Zinnen: 't koste vrij
Wat het ook koste, al koste 't ziel na ziel,
Leven na leve', al 't wereldsch zielgekriel,
Dat dieper viel en diep'r in MIJN macht! Kom!
Zusje Ijdelheid.... wij hebben al den drom
Demonen, die ons afwachten in koorts
Van heet verlangen ver gelaten: toorts
Bij rouwtoorts schijnt de Stad te ontsteken, en
'k Wil in die aardsche nacht zien wie ik ben
En wat mijn macht is: 'k ben Imperia I!
IK ben 't Genot! 'k Ben zonder wederga!
Hèl van genot ben ik — 'k ben helgodin
Van heet genot, godin van iedre Zin
Ben ik! Aan mij alle denkbre Wellust!
O wereld, kom! Ik heb u god gekust!
O menschheid, kom! Ik prang u, minnaar mijn,
Aan mijn eeuwig-jong hekselijf ! !

IMPERIA.

IJDELHEID.

IMPERIA.

!

Wij zijn
Gedaald ... .
Wij zijn in donkre straat!
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Wij staan

IJDELHEID.

IMPERIA.

Op donker plein: nu moeten wij zóo gaan,
Als waren wij twee vrouwen van deez' stad
En vierden wij in rouw....
De Rouwsabbath! ! !
V.

Een wijd plein in de stadnacht, knippende in den wind van al
hare electrische oogen, die schijnen te wimperen.
Hooge huizen rijen zich en verduisteren in donkerder perspectief...
Dof weergalmen met langzame dreunende slagen de klokken
van den Dom, aan Sint Michaël gewijd.
Kanonschoten daveren, met tusschenpoozen.
Het sneeuwt.
IMPERIA en de IJDELHEID zijn gehuld in lange, zwart fluweelen
mantels, hermelijn omzoomd; zij schijnen niet anders dan aardsche
nachtvrouwen, de rossige haren golvende gekapt met fluweelen
kammen. De vlokken vallen dichter en dichter.

VI.
NACHTWACHTEN

komen op.

EERSTE NACHTWACHT.
TWEEDE NACHTWACHT.
EERSTE NACHTWACHT.
TWEEDE NACHTWACHT.
EERSTE NACHTWACHT.
TWEEDE NACHTWACHT.

Dat zal een koud nachtje geven, vriend.
Over een half uur is mijn dienst om: dan
ga IK naar bed.
Heb Jij een vrouw?
Ja.
Ik niet. Ik pak ook een borrel, om het warm
te krijgen.
Daar heb je twee vrouwen.
Waarachtig, twee. Wat loopen die zoo laat,
rond. Zeg eens, wat loopen jullie zoo laat
rond? Dat mag niet.
Wij willen een borrel pakken ...
Om het warm te krijgen ...
— Want wij hebben geen mannen....
Van de baan, hoor, naar huis. De kroegen
zijn gesloten. 't Is rouw, weet je. Over heèl
't Imperium.
—

—

—

—

—

—

EERSTE NACHTWACHT.

—

IMPERIA.

—

IJDELHEID.

—

IMPERIA.
EERSTE NACHTWACHT.

—

.
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IMPERIA.

—

Om den keizer?

IMPERIA.

ja.
Maar die is niet dood.
Niet dood?
Neen!
Wat is hij dan?
Hij is levend. Kijk maar eens, daar.
Waar dan?
In de lucht!
In de lucht
Zie je dien dikken nevel?
ja, dat is sneeuw.
Neen, dat is geen sneeuw.
Zoo, is dat geen sneeuw. Wat is het dan?
Het is niet. Het zijn....
Wat zij het?
Duiveltjes....
Duiveltjes....
Ze zijn gek!
Ze zijn dronken!
Kom, naar 't bureau. Jullie zijn dronken!
ja, meé, meé naar 't bureau. Zijn daar nog
meer nachtwachts?
ja.
En de officier van de nachtwacht?
Dat zal je wel zien 1
— Dien ken ik!

NACHTWACHTS.

—

EERSTE NACHTWACHT.
IMPERIA.
TWEEDE NACHTWACHT.
IMPERIA.
EERSTE NACHTWACHT.
IMPERIA.
TWEEDE NACHTWACHT.
IMPERIA.
IJDELHEID.
IMPERIA.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

EERSTE NACHTWACHT.

—

IMPERIA.

—

EERSTE NACHTWACHT.
IMPERIA.
TWEEDE NACHTWACHT.
IMPERIA.
IJDELHEID.

—

—

—

—

—

EERSTE NACHTWACHT.

—

TWEEDE NACHTWACHT.

—

EERSTE NACHTWACHT.
IMPERIA.
EERSTE NACHTWACHT.
IMPERIA.
TWEEDE NACHTWACHT.

Id.

!

—

—

—

—

—

—

Me@

!

Vooruit!
(tegen andere NACHTW.)
Hei, hoor eens. Twee dronken meiden!
NACHTWACHTS.
-- Pak ze op!
Breng ze hier!
Id.
Id.
Ze loopen weg!
Id.
— Ze achterna!
Hier! Neem mijn hand!
IMPERIA.
OFFICIER.
Je hand
En hier mijn hand....
IJDELHEID.
Laat me los!
NACHTWACHT.
IJDELHEID.
Dat kan niet meer.
-- Laat me los
OFFICIER.
Neen ...
IMPERIA.
VERSCHILLENDE STEMMEN.
Pak aan, pak aan! Pakt elkander de hand vast!
—

—

—

—

—

—

?

—

—

—

! !

—

—

IV

45
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Id.
Id.
IMPERIA.

OFFICIER.
IMPERIA.
IJDELHEID.

— Waarom?
— Waarom?
— Nu gaan we door de stad. Aan een lange,
lange rij. Door de sneeuw en donkre straten...
Zingen jullie niet? Wij zingen altijd. Aan
een lange, lange rij, door de sneeuw en
dankere straten .... Het is ons moeilijk te
spreken. Wij zingen altijd.
— Meiden uit een zang- en danshuis .... Maar
laat me los!
— Dat kan niet meer.... Aan een lange,
lange rij ... .
— Door de sneeuw en dónkre straten ... .
VII.

Imperia en de IJdelheid hebben tusschen haar in den Officier
van de Nachtwacht genomen; Imperia, de voorste, voert de Ronde
aan, nu de IJdelheid een hand heeft geboden aan den eersten
nachtwacht; alle anderen reiken de hand elkaar en het wordt een
altijd langere ketting, die zich dansende voortbeweegt tusschen de
vlokkende sneeuw door de kronkelende straten der oudere stad:
bedelaars, die gehurkt zaten en half bevroren, voegen zich er bij;
bedelaressen, hand aan hand: nu, om dit gerucht, turen nieuws
gezichten uit de ramen en velen komen de deuren uit, in-gier
pelswerk gehuld, en vragen, en, nauwelijks de hand gevat van
den laatsten schakelmensch, danst de laatste meê en kan zich niet
los meer rukken; over een breedere straat gaat dansend de rei en
uit een café stroomen de nieuwsgierigen : dat zijn officieren en
ambtenaren; zij vragen, en vatten de handen elkaar, en voegen
zich bij de ronde en zij kunnen niet meer los: dikke bankiers en
slanke luitenants voegen zich aan de rei: uit een bordeel schieten
de naakte meiden en zij voegen zich aan de ronde: uit een kazerne
de soldaten en zij voegen zich aan de rei; uit paleizen komen,
lachend nieuwsgierig, rijke vrouwen en voorname prinsessen en
zij voegen zich aan de ronde: zelfs kinderen reiken de hand; de
honden blaffen en de paarden hinniken, en dikker valt de sneeuw
in vlokken.
Imperia danst voorop, en op éen zelfde rythme — het hare—
veeren de lijven der dansers en danseressen, op-hop, op-hop,
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huppen zij de beenen als los van het lichaam, en heffen hoog de
armen en laten ze dalen, op-hop, op-hop, en de lange rij kronkelt
de straten door, en hupt rondom het Paleis. Dat blijft, zonder
éen licht, in den sneeuwnacht als een huizing van rouw, maar uit
alle deuren, groote en kleine, sluipen de gestalten van hof beambten
en voegen zich aan de ronde, en voegen zich aan de rij. Tot
sluiten de rij ministers en de laatste is de keizerin. En zij gelijkt
zoo zeer op Imperia, met het rossige haar om het emailblanke
gelaat, waarin schittert het kobalt der oogen; zij gelijkt zoo zeer
op haar, half ontbloot in hermelijnen•en-fluweelen mantel zwart,
dat men niet weet of de keizerin de ronde aanvoert of de rei sluit,

op-hop, in gehup van can-can.
Een vreemde orgie warrelt in den aangebleekten morgen de
straten der stad door, klokken beieren door den sneeuwval heen.
De ronde -en -rei is terug op het Domplein gekomen: de ontzaglijke Dom torent met spitsen, geknot, en Gothische kegels de
sneeuwlucht in; open wijken de deuren, en

HILARION
achter zich hooge geestelijken, zelve in aartspriesterlijk plechtgewaad, houdt met hoog gebaar de menigte stand.

VIII.
Volk van 't aardsch Imperium, gij eert
Den keizerlijker, doode?

HILARION. 0

'STEMMEN.
HILARION.

STEMMEN.
HILARION.

Ja!
Verteert
Ge in smart om 's Keizers dood; slaat gij u fel
De borst in boete?
Ja!
En weet gij wel
Hoe groot uw zonden zijn? Hoopt ge op gent,,
0 Volk van 't aardsch Imperium?
Ja! ja!

STEMMEN.
STEMMEN.
STEMMEN.

Wie is hij
Hij? Primaat, gezalfde....

Tot

HILARION.

Wie richt ge uw smeekbede?
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Tot God! Tot God!
Wiè
is
u
God?
HILARION.
jehova! Onbevlekt
STEMMEN.
Een Maagd, die Moeder was.... De Zoon, verwekt
Door heilgen Geest! Allah! Brahma! Het Licht!
De Waarheid! Neen, Rechtvaardigheid! Neen, Plicht!
De Zon! Het heilge Vuur! Een Zwarte Steen....
God? God is een Geheim, doof voor gebeén ....
MIJN God is heilige Drievuldigheid!
Is God uw dogma....?
Aardsche volkren, strijdt
HILARION.
Niet. God.... is. God. Wie God aanbidden wil,
Die trede in, en noem' Hem, in zich, stil
Met welken naam hij wenscht! God is zoo groot,
Dat hij véel namen heeft, géen van zich stoot;
(Zelfs niet dien van 't Volstrekte Kwaad ....)
(Satan ! !)
STEMMEN (fluisterend)
HILARION. Want God is alles: wie Hij wil, die kan
Hij zijn.... God is, die 't hoogste heerscht ...
STEMMEN (fluisterend.) (De Heerschzucht....)
God is hij, die 't allereerst
HILARION.
Zal zijn, zoo alle strijd volstreden is ...
(De God der Englen?)
STEMMEN.
(Neen, de God van Dis!)
Id.
Treedt in, bidt, smeekt erbarmen voor uw ziel,
HILARION.
Die trof de groátste straf: heerscher ontviel
Aan u en 't heèle rijk!
Erbarmen!!
STEMMEN.
Drom
HILARION.
Van Boetelingen, kom in dezen dom:
Aanbidt! Smeekt af! Ix ga u voor! Ik sta
Horig op 't altaar! U voere Imperia,
De keizerin, mij voor.... (0 Vader! Satan, zie
Genadig op uw zoon! Heel de Aard buigt it de knie!)
STEMMEN.

.

.
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IX.
Geheel de Dom opent zich, en is, om duizende kaarsen, die
starrelen, herschapen in éen Brandende - Kapel, in wier midden op
katafalk het lijk van den Keizer in statie ligt. Officieren, sabel getrokken , staan roerloos, als versteend.
Een treurmarsch; te midden van insigniën torsende grootwaar
verschijnt aan de zijde van Imperia, die men-dighesbklr
de Keizerin gelooft, een behaagzieke, jeugdige Vrouw: zij gelijkt
eene grootmeesteres, maar zij is de Ijdelheid, kind van Satan; zij
draagt een zwart fluweelen kleed, hermelijn omzoomd, en bezaaid
met de witte oogen van witte-pauwenstaarten: zij is lang en slank
en sierlijk, en zij zegt:

X.
DE IJDELHEID.

Leg neér de kronen van dit Rijk
Rondom zijn Lijk,
Opdat het blijk
Hoe vaak dat koning was en vorst:
Leg op Lijks borst
Het Rijkszwaard; vouw de handen bei
Er om; aan linke -, aan rechtezij
Vlij
Zacht de schepterstaven; wij,
0 priester, 't al met sprenkelkwast !
Druk in Lijks hand, die niet meer tast,
Den Appel en het Heilig Boek,
Dat was zijn zegen of zijn vloek;

Leg neér die Wet
Aan 't voeteneind van 't vorstlijk bed:
Nu, waardigheidsbekleedren, laat
Op 't goud brokaat
Van Lijks gewaad

Starrelen heel die starrenpracht
Door mijn Heers neven uitgedacht:
Hon dan de Wake en heilge Wacht!

-

694

IMPERIA.

XI.
Zij lacht, en ziet in een handspiegel, die aan haar gordel hangt:
dan knielt zij neér en vouwt de handen biddende, terwijl de hoogep ri ester, Hilarion, met de wijkwast sprenkelend ommegaat. Het
doode gelaat van den Keizer is zichtbaar geworden, tusschen de
sneeuwlokken, die golven uit de vijf kroon en hij ligt er als het
ziellooze evenbeeld van de Heerschzucht. Imperia knielt neér en
bidt. Te harer zijde bidden Mammon en Gog-en-Magog; de een
zonnig-blond en lach-rozig; de anderen reuzig en wreed barsch:
in het geplooi van vurige orde -mantels gelijken zij op Kanselier
en Ministers. Het orgel dreunt, als van een stroom van klank,
die losbarsten wil: het volk dringt op, dringt op, geheel de ronde
van de Rouwsabbath, en in het gevecht man aan man om de
treden van den Dom op te komen, wordt op het Plein de Keizerin,
tusschen hare hovelingen en de grooten des lands vermoord, zonder
dat men weet wie zij is. Nu, binnen, raast het orgel, of de pijpen
zullen barsten, en een ongekende Hymne aan ongekende Godheid,
wier symbool men aanbidt in het Lijk van den Keizer, davert
omhoog, tot schuddens toe van den torenenden Dom.

XII.
IMPERIA.

Zijn Ziel?

GOG-EN-MAGOG.
HILARION.

Is veilig.
Thuis.

En schroeit ?
En schroeit,
GOG-EN-MAGOG.
Klagende in de vallei, waar 't vuur in vloeit;
Gelouterd wordt hij Satan voorgeleid
En strijde aan onze zij 1
IMPERIA.

Heilige strijd!

IMPERIA.
MAMMON.

Hoor, 't orgel juicht!

Het orgel klatert als
De blijde wereldstem, stem des heelals!
MAMMON. Hoor, 't orgel juicht!!
Juichzang door de atmosfeer
IMPERIA.
zingen
stemmen
En hodger,
van Dis!

HILARION.

IMPERIA.
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Eer!

STEMMEN.

Vader! Satan!
God! Heb erbarmen, God!
HILARION.
Hoor! 't Volk van 't aardsch Imperium roept tot
God Satan!
VOLK.
Satan!! Ontferm over ons!
MAMMON.
De Dom weérklinkt met éen weérgalm van brons!
IMPERIA.
De Dom splijt apt
En barst!
MAMMON.
IMPERIA.
Het kaarsgegloor
Walmt rood!
DE STEMMEN DER ZONDEN, (in verrukking).
Hilarion, aanbid, ga voor!
De glorie van de kaarsen vlammelt fel!
Der kaarsen glorie is scharlake' als Hel!
Heilige Dom! Wees 't evenbeeld van Dis!
HILARION. 0 volk, aanzie 't symbool, hoe zalig 't is!
Dit is de Hemel! Hel, Hemel zijn Eén 1
Triumf! Donder door alle sferen heen!!

VOLK.

XIII.
Als in een vizioen is het dak van den Dom gespleten, en laat
in een roode apotheoze Satan zien. De duizende kaarsen branden
in rooderen walm op en zware, scharlaken vlammen schieten, uit de
gouden luchters, omhoog. Imperia, opgerezen uit haar aanbiddende
extaze, reikt beide handen, zij weet niet aan wie, en de ronde
hernieuwt, juichend en razend, schreeuwend en klagend, want het
volk meent, dat het boete doet na de straf, die het trof met den
dood van hun Vorst. De orgie warrelt de Dom door, tusschen de
scharlakenende vlammen -----------Maar uit diepe, straalblanke nis schiet een wit standbeeld door
den rossen gloed zijn eigen zonglans en verblindt Imperia, in de
armen van Mammon.

IMPERIA.
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XIV.
IMPERIA.
MAMMON.

Zie!!
Waar?
Daar! Daar! Hoog in nis marmerblank
Staat HIJ!

Wie?
Ik herken hem! Vleuglen slank
IMPERIA.
Twee, spreidt hij open; schubkuras omsluit
Zijn engelborst, zijn speer schiet bliksem uit.
MAMMON.
Afgod van steen!
Neen, hij leeft; neen hij léeft!
IMPERIA.
Zijn mond is droef gesloten, zijn blik beeft,
Traanvocht in marmren oog van deerenis!
Michaël, Michael!! Zie, hij beweegt! Zijn nis
Vult zich met glorie! Michaël, o Michael!
Spreek, spreek tot mij! Ik ben Vorstin van Hel!
Ik ben Imperia! Michael, kent gij mij?
Waarom staart gij mij aan in medelij??
'k Heb u zien staren zóo van zilvren wal,
Michaël! Ik heb u zoo zien staren al
Zoo vele malen en uw mond sprak wel
Mijn naam soms uit: „Imperia ".... „Michaël!"
Antwoordde ik u! Stralende Aartsengelziel,
Waakt ge over mij? Mij!! Mijn purpren ziel viel
Met Vader meé in Dis! Michael, o kendë Ix
U in verleden-tijden -oogenblik?
Heb ik u steèds gekend? Gij blikt van ja?
Spreek tot mij? Zeg een woord?
HET BEELD.
.... Imperia!
Zijn stem klonk!! Zijn stem klonk! 0, Bruidegom!!
IMPERIA.
HET BEELD. .... Imperia
Ik kom! Ik kom Ik kom!!!
IMPERIA.
MAMMON.

!

!

! !

(Wordt vervolgd.)
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6. Donkere Dagen.
Het vliegend jicht kluisterde hem weken in 't bed. Mager en
uit-geteerd lag hij op een rustbank in een leste warme lichtstraling
der Octoberzon. De pijnkreten hadden gegierd door de sombere
nacht-donkere alkoof, gebruld had hij dat het huis er van daverde
wanneer men hem verbedde. Soms, wanneer de opgezwollen
armen en beenen van judas-sarrende-venijn-priemen werden doorvlijmd, wanneer de pijnen helscher werden, giftiger en wreedvinniger als werd zijn levend vleesch met glas-scherven van de
beenderen geschraapt, dan lag hij met 't uit-gemartelde gezicht te
staroogen en biggelden zoo langzaam de tranen over z'n bleek
verschraalde wangen van te véel pijn, te véel smart, waaruit geen
verzet meer op kon staan. Dan rilden de nooit geweten tranen
over de vermagerde kaken en het zucht-snikken weende door de
kamerstilte.
Celestien was bleeker nog geworden maar verzette zich tegen
elke vreemde inmenging. Ze zou haar vent zèlf genezen en alléen
de kleine ging naar Wilddorp bij Marie. De borgen, ze konden
komen, zij ontving ze in den winkel met een effen kalm gezicht.
En een ieder die om geld kwam scheepte ze af.... ze moesten
maar geduld hebben tot haar man genezen was. De slachterij stond
stil, de pachtgelden van de keutel-boeren kwamen binnen met
i) Fragmenten uit een roman.
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dubbeltjes en kwartjes, door Krist z'n moeite bij elkaar geranseld.
De broers hadden de peeën getrokken, maar de smoezelarij met
den weger was uit, scherp en nijdig kwam de controleur om
nà- weging te houden.
Moeder Ghijven was dikwijls onder de hevigste crisis bij Toon
gekomen. Dan stilden op vreemde wijze de moordende pijnen en
't was een zucht van verlichting die Celestine ontsnapte, wanneer
moeder uren voor het bed neêr -zat met de hand van Toon in de
hare. Minuten vloden, schemering grijsde door het lage kamerke.
Toon lag stil peinzend naar het donker -groeien te staren — dan
wel eens kon de goede moeder heur tranen niet weerhouden,
wanneer zij den sterken zoo neêr- geveld zag liggen starend en stom,
kracht- maar pijnloos in het doemend donker zag turen .... tranen
vlotten over de wangen maar geen snik verbrak de stilte .... en
heur verdriet-oogen weenden uit over zooveel leed en zooveel smartellende .... over heur armen, armen jongen. Ten leste wanneer
Celestien met het lampelicht de kamer in gedempt groenen schijn
zette, dan klonk het even van zijn verpaarste lippen:
— Blijf nog even.... moeder?
Dan was hij stil en gedwee als een zoet kind en deed wat ze
van hem verlangde. En moest ze dan eindelijk heen naar haar
huis waar ongeluk na ongeluk binnensloop, dan begon Toon te
kreunen, want de pijnen door-schichtten hem alreê en hij wendde
't hoofd om naar den donkeren alkoof-muur en liet zich zoo terwijl
hij de tanden vastbeet in het kussen door moeder zoenen, niet
toonende de tranen die uit zijn blind- gestaarde oogen opwelden.
Op een dag in November liep hij steunend op twee stoelen de
kamer door, waar het altijd heet was van een gloeiende hitte.
— Kom d'r maar in, lachte hij tegen Willem die met zijn
bemodderde laarzen voor de glazen-kamerdeur stond te vegen.
— Koud, zei Willem, z'n verkleumde handen warmend.
— Wat heb je ontvangen? vroeg Toon in den leunstoel.
— Zoo Celestien, ben jij daar aan den gang? zei Willem, toen
de jonge vrouw lachend de alkoofdeuren open deed.
— Verstoppertje speulen, knorde de zieke, met even 'n kleinachtend lachje van beginnend verzet over z'n bleeke kamer -gezicht.
Toe, vertel 's op hoeveel was 't bij elkaar.
— Drie honderd tachtig zoof — valt het meê ?
— Maar het loon? vroeg de oudste weer.

TOT HET UITERSTE.

699

— We hebben 't onder ons gedaan, alles zelf getrokken en gereden.
Toon zat roerloos op zijn stoel en keek naar het geld daar voor
zich op tafel. Hij zei geen dank, vroeg met trillende stem, schier
luidloos van aandoening:
— Hèt Jan ook meegedaan?
— En Peer ook.
— Verdomme, weende Toon's vreemde stem enkel, en weer keek
hij strak voor zich om zijn gevoel te verbergen. Maar de beide
luisterenden voelden dat enkele woord als een dank naar die thuis
waren, met een inniger klank dan van zijn bidden in de smartelijkste
martel-uren.
— Kom — ik trek er van onder. Beterschap en tot ziens.
— Bedankt, dreunde de forsche stem nu van Toon, toen Willem al
op den drempel stond. Maar die lachte: — Leg 'm maar achter de trap!
De ruizelende stilte waarde om hun neigende hoofden; onder het
kringlicht der lamp iets teerder nog en blanker dan in het daagsche
licht. Celestien was stiller geworden en leefde alleenlijk om Toon's
lijden te verzachten, nu de kleine naar Wilddorp was. Moeder
Ghijven en Lies hadden meê in het huishouden geholpen en 't zag
er niet meer zoo bargoensch uit als vroeger. Toon voelde de
vriendschap van z'n broers als een innig iets vlak voor zijn oogen
op-bloeien, om er naar te kijken met starende oogen, als een verschiet
van pijnloos 'n leven. Maar de bel rinkelde en vervaagde plots elke
blije gedachte. 't Was Krist die zonder kloppen snel binnenstapte,
toen wat klein geld met minachting op de tafel neersmeet. — Da's
de schat! d'r is geen rooie cent meer van die kerels loste krijgen.
Van de Baat geen halfke. Die z'n wijf is van nacht om zeep
gegaan — da's deêr 'n pan in huis.
— Is ze dood, zei Toon verbleekend. Sloeg die vent 'r?
— Dat ik weet, nie'. Tiefus geloof 'k — ze zeggen zooveul ...
En Krist zei dit zoo èrgdenkend dat Celestien en Toon er van óp- keken.
— Hoe bedoel je dat? vroeg Toon.
— Ze zeggen dat 'k mijn vleeschtand ook wel uit kan trekken ... .
Weer keken de twee sprakeloos naar den jongen en toen ineens
woedde het met sissende drift in Toon op:
— Wie zee da?
— Verdiest en Kulleke Roozeboom, zei de jongen en trok toen
verlegen de deur uit. Toon vroeg om zijn schrijfboeken en hoewel
Celestien het hem afraadde, begon hij met bevende handen te cijferen.
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Maar de opwinding en inspanning waren te hevig en van vermoeidheid dutte hij in. De onrust was in Celestien gewekt en ze keek
vertwijfelend naar dien armen vent. Alle dagen stonden de geldvragers voor de deur, en dikwijls moest ze met een vriendelijk
woord de brutaalsten nog weg trachten te krijgen. Dan was ze
stillekes overkropt van ellende naar de keuken getrokken, om het
in de zieken-kamer niet uit te snikken. Ze dorst het geld uit de
portefeuille niet aan te raken. De enkele frankstukken waren allang
voort..., waar moest het heen nu de winter naderde iederen dag,
waar moest ze van stoken, waar het versterkende voedsel vandaan
halen. Bij moeder Ghijven? die zelf twee paarden op een nacht aan
koliek verloren had? Bij heuren vader? ze zaten overal op zwart
zaad .... en diep treurde haar kommervol gezicht naar den rustigen
slaper. En ze herleefde de dagen dat het geschrei van Toon huizen
ver hoorbaar was, toen 't verdriet als een prop vast- gesnoerd in
heur keel zat. Angst, duldelooze angst dat de schuldeischers hun
aan zouden pakken — wit bleeke angst die om haar waarde waar
ze ook ging. En toch met een glimlach als geëtst om de strakke
lippen, toch met opwekkenden moed bij den moedeloos treurende
die zoo wezenloos, van kervend leed gebogen, het grijze schemeren
in kon staren.

Dien morgen stond Toon met een vreemd wee- gevoel in zijn maag
op. Alles duizelde voor zijn oogen, en toch zag hij de voorwerpen
in de kamer anders dan al de dagen van zijn ziekte. Hij liep en
het was hem of hij bij eiken stap ineen zou zakken van slapte.
„Celestien !" riep hij angstig en nog eens „Celestien !" en het geluid
kwam als terug in zijn luisterende ooren. De klok tikte sneller, het
licht leek feller en de omstand stond heller in daagschen schijn. Nou
is 't kapot, dacht-ie moedeloos, en toch verzette hij zijn beenen leniger
en voelde als een koude waterstraal iets door zijn aren langs zijn
beenderen glijden, en het werd hem of alle ledematen stuk voor stuk
open gingen en koud werden, toen warm weer, tot het bloed in een
glij-zachte strooming door zijn trillende nieuwe lijf welde. Hij keek
naar den wekker en 't geluid kwam naar hem toe, straf duidelijk.
Weer deed -ie 'n paar stappen en voelde zoo vreemd de pezen buigen;
hij liet den tafelrand los en zijn beenen droegen hem alléen — toen
liep-ie verder verheugd en keerde om eti nog weer om de tafel
heen....
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Dan gleed 'n lach om zijn verstramde trekken; de pijn was weg,
de flauwte alléen duizelde nog achter zijn open starende oogen. Hij
was zwak, doodelijk zwak en gevoelde zich als een kind hulpeloos
met z'n groote krachtlooze lichaam. Bedroefd keek hij in den spiegel,
streelde de grijze, haast zilver-witte haren langs zijn slapen, bezag
het bleeke gezicht mat verlicht door het grijs-witte geschemer der
neére gordijnen.... en glimlachte pijnlijk toen ie achter zich de deur
voelde open gaan.
— Afgetakeld, zei hij toonloos. Dan zwegen ze beiden en Celestien
ging voor de lichtschemering van de gordijn staan, een schaduw
duisterde over den spiegel.
Toon bleef kijken en zei bevelend: — Trek 't gordijn op.
Ze gehoorzaamde en weer beefde stilte tusschen de wijkende
wanden.

— 'k Ben beter — 'k heb honger, en hij keek heur aan met
vriendelijken blik. Kom hier, wefke — zonder jou had 'k de
kraaienmarsch geblazen.
De minnelike toon deed alle leed vervagen. Eén oogenblik keken
ze elkaar diep in de oogen, als menschen die schuld hebben geboet
en vergeven kunnen.
De Novemberdag lag frisch tusschen de huis-geulen; kou kristalde
neer uit de blauwe lucht, toen Toon voor het eerst de straat weer
doorstapte. Krist liep met hem meê en keek hem voortdurend aan,
bang om het witbleeke gezicht van den baas, even beangst als voor
een klein kind dat onder zijn gewichtige zorg gesteld was en nu wel
zeer veel gevaar liep. Om zijn gedachten te verzetten vooral was -ie
de deur uitgeloopen. Duizel-zwak van het tellen en berekenen, zoo
zwak! dat het hem werd voor zijn weifelende blikken of de cijfers
uit het papier omhoog kwamen, met een vlak wit -leeg dat platte
vierkantend op de tafel; dan zag-ie geen duidelijke aflijning van
getallen meer, maar slangden de hiërogliefen naar elka..r in een
wir-war gekriebel van haaltjes en lijnen. Verzètte hij zich 'n oogenblik
dan voelde hij een leegheid in zijn hoofd, achter z'n starende oogen
groeien, 'n wee gevoel kwam uit z'n verzwakte lijf omhoog deinen
en beefde langzaam al hooger en hooger, tot elke inspanning verlamde
en de oogleden willoos neêrluikten. Zoo zat-ie 'n wijl stil dan, voelde
het bloed weer regelmatig door zich stroomen, langzaam, als vullend
zijn leege hoofd, voelbaar huiverend langs zijn klamme slapen. En
soms weer werd de aandrang zoo overstelpend, dat het als een
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suizende ruizeling in zijn ooren bruiste, dat hij het voelde varen
verblindend achter z'n oogen met een hoovaardige opstijging zoo
snellend door z'n hersens, als werd hij opnieuw de wereld -in-gegeschapen, geheel zijn lijf forsch- wreed - krachtig, wèg z'n zieke -lamzaligheid, plots in juichende herleving van willend wezen in toomloos
hevig verzet.
Hij liep kalm met een goedigen blik in z'n verzachte oogen en
voelde als 'n nieuwe gebeurtenis de streeling van den koelen wind over
zijn kamer -gewende lichaam. Vreemd keek hij naar den gekuischten
wit- grijzen straat -vloer, die als met vierkantjes-zwart stijf-recht beharkt, onder zijn onvaste gaan vlotte met een zachte onmerkbare
steiging naar den einder. En alle winkels leken uitgestald met frissche
nieuwe dingen, de gevels als gewasschen in den goudenden zon -schijn. Hij wist daarboven hem het licht, wist de koel blauwe diepten,
maar dorst niet te kijken steil, want bang in hem de vreeze om
neêr te slaan vlak tegen den steengrond, angstwekkend zelfs alleen
de idée van het grondelooze in- vaag-vermoeden boven, in wilde
duizeling onder hem te zien weg-kolken met een wreeden smak van
zijn smadelijke lijf beweegloos en dood .... maar de straat deinde
al niet meer en vlotte niet omhoog meer aan den einder. Hij hoorde
stemmen gewoon, herkende de menschen die gewillig groetten en
meende Krist nu wel toe te kunnen spreken, wijl het hem zoo zot
leek hier kalm niets-doend langzaam maar te schrijden. Toen gingen
ze voetje voor voetje de Breéstraat in.
Ze kwamen allen de huiskamer binnen en wenschten hem goeden
dag, en 't leek of alle oogen glans- vochtig werden nu ze hun oudsten
zóo zagen, witjes en bleekjes, als versmald, met dat weifelende van
gebaar als onzeker een kind. De hartelijkheid sprak in 't geluid
van elk woord en ze lachten weer dat 't opklonk in het ruime zinde
vertrek waar alles, trots tegenspoed en ongeluk, glim-schitterde-lijke
van blank geboende meubels en vlijtig gezeemde spiegels. En het
werd den genezende als een vernieuwing van z'n innerlijk, nu
hij alle dingen aan-keek oû -bekend maar zoo goed-doend in het
trillende teere schemer -blauw met de warme kachel -straling de kamer
als in- spinnend, met het geel -goudende zon -gesprits glanswebbend
door de blank- gladde spiegelramen. Zoo, met dien nog even
warmenden zonnegloed streelend zijn wit vrouwelijke weeke handen
die zoo vreemd kind- mollig-zacht aanvoelden, zóo met al de zonhartelijke oogen van moeder en zuster, met zijn sterke levenslustige
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broers voor hem, voelde hij zich tot tranen toe verheerlijkt....
en met inspanning moest hij heengaan als los van de verlangende blikken en weg uit de zoete stilte - wuiving, die als een
fluistering van goede moeder tusschen de gesprekken door- vlotte.
Thuis gekomen in de Nieuwsteeg murmelde hij gewone woorden,
de klank zelve was zachter en inniger: als van eenen die den dood
vlak bij zich gevoeld had, van eenen die het lijden door-peild had
en nu geen leed meer wilde om zich zien.
't Was de eerste gezellige avond met die twee menschen onder
den goudenden lichtschijn der lamp. Stilte wuifde traag door de
kamer, vaag tuurden ze de kranten in die wijd voor hen op tafel
lagen gespreid — snel snorde de kachel als een spinnewiel... . en
Toon voelde breede deining van zijne herstelde maar nu moede
lichaam.... wilde nog herdenken: land en pacht en borgen, doch
't was een ijl door- raden, en stemmen klonken vaag als het even
doorzeuren van 'n harmonika ergens ver in de steeg, bijna
onhoorbaar. Dan zuchtte hij soms met even ruischend door- ritsen
van de zacht-warme geluksfeer.

't Was een vriesdag in December, toen Toon de straat opliep om
naar het ontvang-kantoor te gaan. De boel was spaak geloopen.
Thuis konden ze niet afrekenen voor de nieuwjaars-rekeningen
binnen waren gekomen. Het geld van de kleine kavels kwam met
dubbeltjes en kwartjes binnen, en die centen gingen achter -den -pik
op. Hij bezat nog onaangeroerd de drie honderd tachtig gulden en
sinds hij met Fons van Stappen weer uitrijden ging, stond het bij hem
vast om er vee voor te koopen en me@ te gaan smokkelen. Nu
moest-ie éerst uitstel vragen, als 't kon zes weken. Dan kon de
boel misschien gered worden. Met loonre schreden trok hij er heen,
drentelde nog onbeslist voor de deur van het ontvang-kantoor
heen en weer — 't was weer zoo'n schooi - boodschap — maar 't
moest, 't moest! .... Hij bezon zich wat of ie dien man zeggen moest,
anders stond-ie daar te kijken als Peer-snot. Ten leste, bleek en
huiverend van kofl, kwam hij het kantoor binnen. Hij voelde de
warmte over zijn gezicht wuiven en stak onwillekeurig de verkleumde
handen uit om ze te warmen. Er stond iemand in het teem- grijze
licht met den ontvanger te spreken, op wiens kalenden gladbobbeligen schedel witte glimmende lichtspatten glansden. Toon
begluurde hem, wilde wel doordringen tot in de innerlijkste gedachten
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van dien mensch die het wel en weê van hem in handen had. Er
stond een bank en hij ging zitten, tuurde strak naar de balie
waarvoor een man stond te praten zacht, met den rug naar hem
toe. Hij zag de klerken pennen, bekeek hun koppen, verdroogd
en leelijk met perkament-gele vellen .... starend vervaagde de grijze
licht -streeling, zettend den ontvanger alléen fel kantig voor z'n oogblik. De groote folianten tegen de wanden blokten vooruit en
omstonden als een muur rond -en-hard de glij - plooiende kleeding
van dien mensch. Een vreemde duffe reuk krieuwelde hem in
de keel. Hij hoestte, hoestte en kon niet tot bedaren komen.
't Moest ophouden en bijna barsten voelde hij zijn kop — 't
moest — want die vent keek nijdig, dat mocht niet. Toen stilde
het — wat duurde dat gesprek.... en toch wilde hij dat het maar
voortduurde — zijn woorden stonden hem nu als leesbaar tegen
de binnen-zijde van zijn hoofd, maar telkens verduisterden ze en
de gedachten dwaalden af naar den mensch en zijn ondoorgrondelijk
uiterlijk.
— En u? vroeg de ontvanger plots.
Daar was het en als een vreeselijk iets zag hij zich staan, de
oogen ontraadselden hem priemend tot in z'n binnenste, het klam zweet plakte op het voorhoofd, hij voelde zich verschuwen, zag
den ommestand wijd vervlotten , zoo rag dun en ijl dat het alles tot
vlottende schaduwen vergrijsde. Z'n stem hoorde hij zoemen van
ver aan, de mensch leek hem grooter, de kale schedel breed en
zwaar, de oogen met die verwaterde licht - schellen vragende naar
hem. Het was er uit en nog gonsde de vraag hem in de ooren
wanneer dan wel, en uiterlijk-dan -en -dan z'n antwoord.
— Dan reken ik op achttien Januari — hier is 't bewijs —
teeken dat.
En hij stond weer vrij buiten in de vrieskoil. Het zonlicht lachte
over de morsige straten, waarover sneeuw -en-slijk met grijze en
zwarte inktvegen modderden. Hij snoot hevig zijn neus die nog
krieuwelde van de muffe kantoorlucht en teugde den koud -koelen
windadem in zijn hijgende longen.
Loodzwaar dreigden de sneeuw -wolken boven de witte vlakten.
Fons van Stappen met Toon en Verlat reden den polder in. Een
guren wind deed tintelen hun handen en het naakt gezicht verstrammen onder de pelsmuts. De wegen waren straf doorsneden
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met de bevroren wiel-voren waartusschen fijne jachtsneeuw opgejaagd
lag. Dunne ijsschalen knersten stuk onder de ratelende ijzeren
wielbanden, en soms sprong het dravende paard schichtig op zijde
voor het geweldig gekraak, waarmee het bomijs van elkaar spleet
met een korten knal en een knerpend na- scheuren, dat tjoekend
tinkelde over de slooten. Eindeloos strekten de grauwe hemelen
over de dood - liggende aarde. De lange lanen der kort -stompige
wilgeboomen met de als uit - gegroeide leden stonden te striem
tegen de vale lucht, het bruin -gele verdorde riet der-strepn
slooten langs den wegkant ruizelde tegen 't schurende neér- zakkende
bomijs. Het was er van een stervensweeë grauwheid waarin alleen
de trage wiekslag van zwarte vogels trilde. In hun dikke jassen,
goed verborgen, met de geschoeide handen diep verscholen onder
de dekens, de pijpen onder de vocht bewasemde snorren, reden
ze naar Langeboer. Het gesprek vlotte niet nu in den vroeg- morgen
met de troostelooze eenzaamheid voor hun nat -gewaaide oogen.
Diep kropen ze in hun hoog- opgeslagen kragen en keken verlangend
voor zich naar de hofsteé, die tusschen het kale takkengewas
vierkant klompte.
Ze gingen de deel over met Langeboer. De even groetende
arbeiders wrochten weer door en lustig sloegen de vlegels neer,
óp en weer neer met suizel geslag van klappend gedraf van óptweê, neér-óp, met kletsend gedaver en toornend gelazer-éen-twéeóp -ne @r, onder het zweeten der koppen en het rukken der leden,
voor -over gestrekt, de armen gerekt -op-neêr en weer-óp-neêr-de
hoofden zoo laag, de nekken gekromd, het licht uit de oogen, de
adem benepen, óp-neêr, óp-neêr... en ze hoorden de slagen der
doende kerels luid - klappend en rappend óp -ne @r. In den koestal
toen waar het broeiend warm was, donker met enkele lichtstreepen
die als grijze stof-banen door het zwart trilden. Langzaam gerekt
geloei droomde uit der herkauwende beestenmuilen.
— 'k Zal even de baalzakken weg doen, dan kunnen we zien
wat we zeggen, zei Langeboer.
En het grijze licht warrelde over de glanzende huiden der koeien
en ossen. De rood -bonte vlak onder het halve- maanlicht, gloeide
van goudend rosse plekken fel glanzend tegen het melk -wit der
satijn -glinsterende huid, en de zwarten weer fonkelden als marmer
glad, en overal het puur blank als wit fluweel, en de grauw -vale
hokkelingen met hun winter -vacht als een steilende pels lagen of
46
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stonden onder het mat-glazerende licht, zacht te kleur - bloeien in
hun beige, grijs-bruine tinten. De smakkelende roze neuzen boven
den trog, de koppen aan touwen tusschen de op- gerechte palen,
onder den lagen zolder, in lange rijen als in een gang van marmer blokkende beesten. De warmte om te snijen, dik en weldoend.
Ze kochten, na lang gemard te hebben, 'n bliksems -heeten Jan
en twee kalf- koeien. Ze reden en het wolken-pak stuif- waaide neer
iel-dunne sneeuw die jachtend tegen hun verpaarste gezichten warrelde. Toon sprak zachtjes tegen het paard — fooi - fooi -mieke — wijl
het minste gerucht het zenuwachtig deed schrikken. Na lang gescharrel
kochten ze nog twee kalfkoeien op 's Heeren zegen. Elf stuks bij
elkaar, zij besteedden 'n bonk geld maar gingen voldaan toch terug
steêwaarts. De avond grauwde al met witten weerschijn van de
eindelooze velden. De wind huiverde sneeuw-koud tegen hun gezichten.
Snel draafde het paard, straf op de leidsels gereden over den
spiegelgladden weg. Damp sloeg van het zweetende lijf, wijl de pooten
onvast neer vijzelden op de verstompte sneeuw - schroeven. Iederen
keer trok Toon den kop met inspanning weer omhoog — 't was
oppassen, of de boel donderde tegen de wereld. Ze spraken niet
voor ze aan 't wachtlokaal der stoomtram stonden. Toen vroeg Fons
hem om 's maandags meé te gaan en Verlat stookte hem op. Eerst
moest het vee van den tol door den binnenweg naar het stadje
gestouwd worden, dan met de tram naar Drecht en bij Kustermans
zoo lang stallen. 't Kon dinsdag-nacht over de grens gaan. Hij
beloofde nog niets. Het ongeluk had hem al zoo dikwijls achtervolgd, dat hij er nu als tegen een bekend gevaar voor terugdeinsde.
Moe van het buiten zijn en stram van de kou die de veerkrachtige pezen verstijfde, kwam-ie bij Celestien binnen.
— Peerke is t'r, Toon, zei ze en een lach was in heur goudene stem.
— Gelukkig, mompelde hij en tilde verheugd het wiege- kleedje
op, zag den kleine met de gebalde knuistjes, de vingertjes als garnaaltjes zoo roze - doorschijnend, tusschen het blank- heldere linnen
liggen. En het werd een moeten voor hem. Hij zou z'n vrouw en
kleine er door sturen, al was die pacht dubbel zoo groot. Met de
drie beestjes die hij nu op 't oog had, verdiende hij als het een dure
markt was toch gemakkelijk honderd vijftig francs. 't Was bést, wat
ie wist te staan. Hij had nog vijf weken en drie dagen. Zoo zaten ze
lang, de kachel gloeide, met weldoende hette hun ruggen stovend,
't licht beglansde hun gezichten waarin de oogen heller schenen.
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Toon gevoelde zich nu geheel hersteld en zijn kracht wrocht als
een opwekkenden drank door zijn lijf. Hij had moed om weer te
vechten en wil dien hij sterken voelde onder de kramp van zijn
sa^.mgeklemde handen — het moest en zou gebeuren. Als gevraagd
keek hij naar den wekker. Bij elleven .... en voor zijn turende
oogen zag-ie de vee - smokkelaars den weg overgaan, de pelsmutsen

over de ooren, de kragen hoog op, de knuppels in de handen,
langzaam het vee 't bosch door- stouwend, voorzichtig voorop de
verspieders.
— Nou gaan ze, ontviel het zijn bewegende lippen.
— Wie ze? vroeg Celestien opkijkend,
— Fons en Verlat, zei hij. Buiten viel een voorwerp als glas

knappend op den grond.
— Wat zou daar vallen? vroeg hij, de bleek geschrokken vrouw
aanziend. Maar die gaf geen antwoord, want in haar was de
angst- gedachte geslopen dat Toon méer voor dat smokkelen gevoelde dan hij haar zeggen wilde. Elke toenadering knapte af....
't was de gebeurtenis fataal en onvermijdelijk. Ze zwegen, beiden
hun ademen inhoudend, de oogen starend, en loosden een zucht
die de kamer in- suisde. De klemmende angst drukte Celestien
neér. Ze vóorvoelde al dagen dat dit gebeuren zou en wilde het
voorkomen nü, terwijl de waarheid als een licht -slag tusschen
hen zig-zagde, terwijl het licht der lamp de gezellige omhuiving
tooverde waarin ze hun eerste geluk van nog zoo kort geleden
gevonden hadden. Toon sprak niet meer en in de stilte ademden
hun zware zuchten hoorbaar; en niet gezellig tikte de wekker,
maar gaf seinen van tijdsverloop — tijd-tijd - snellend jachtende
seconden — naar de fatale termijn van betaling. Celestien luisterde
naar elk gerucht dat nu beefde met onbekende geluiden door het
woon -kamerke, en zij rilde, hoorend het vreemde gesteen van een
vijandigen ommestand. Ghijven had 't te druk met toekomstplannen.
Hij vermeed zijn vrouw aan te zien en keek over of langs haar
henen, als vroeger toen ze vinnige woorden bitsten, onverdraagzaam voort - tobden tusschen de wijdere wanden van hun woonkamer
in de Burgstraat.
Duldeloos, wrokte Celestien hem aanstarend. Nauw was de zieke
hersteld en voelde hij zich krachtig om tegen allen en alles in verzet
te komen, of de geheime sfeer van warme lichte gezelligheid vervaagde en als in een grijzen schemer zaten de twee loom en zwaar
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van peinzen te staren. Toen gingen ze slapen. Vreemd tot zelfs in
bed lagen ze te waken, met wijd open oogen het onontraadselbare
zwart te doorpeilen; beiden zwijgend, diep voelend dat elk woord
argwaan wekte. Celestien sliep het eerst, hij hoorde heur regelmatig
ademhalen gaan, rustig zoemen langs de lippen. Droomend volgde
Toon de smokkelaars, 't moest al laat zijn, heel laat — den achterweg door, het mastbosch in, de beestjes opstouwend; hij hoorde
het saamdrommen der koeien en het klatsen der pooten over de
sneeuw....
'Lijk een omgeploegde baan gronds lag de weg violet-zwart
tusschen de bruin- groene bermen, waaruit knots-koppen van wilgen
óp stamden. Zwiepend klakkerden de takken tegen elkaar of striemden buigend onder den winddruk over de slooten. Breed opengescheurde boomkes van enkel bast alleen waarop de dunne takken
zwak, werden hier en ginder met een slag tegen den sap-kwijlenden
bodem geslagen; krakend gesplinter der wringende wortels uit den
zwarten grond, 't knetterde als een vuurwerk den stouwers in de
ooren. Toon liep met Krist achter de beesten aan, gelijk aanschrijdend met de boerekerels die: .joele joele-joele!" schreeuwden en
sloegen met stokken op en neér als dorschvlegels op de knokige lijven.
De stouwers riepen maar: „Vort !" en „joele joele-vort !" en drasten
door den zuig-zabbenden bodem, hun schachten bemodderd tot hoog
tegen de schenen, baggerden door de zwabber-moer en trokken er
zich uit los, voort achter de moeielijk tobbende beesten. Het zabbel
geklodder, het loeien der doodmoede beesten, het flappend slaan
en wild geschreeuw der stouwers klonk daverend door de vaalgrauwe lucht, waarin de stormwind voortjachte met gierend gefluit
langs de striem-zwiepende takken der schud-bevende wilgen. Dan
suizelde hagel met snijdend geweld over de paars-gekleumde gezichten
der menschen, dan glansde regen sputterend vernissend over de
olie jassen, dan pluimde weer sneeuw vlokkend hun berenmutsen,
met grijs-stof gewriemel uit de weeë vaalte en smeltend klodderde
het alles over den stuk geploeterden weg tot een zwart-purperen
slijk-baan. „Joele-joele-vort !" schreeuwden de voormannen en tobden
zwoegend, terwijl het zweet hun onder de mutsen uitleekte; slap
regen-klam omfloste de boezeroen het scharminkele lijf van Krist
die, wild meê•brullend, tierend de achterblijvers opjoeg. Eindelijk de
keiweg en nu vaste grond onder de zieberende slijkschoenen. Met
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roode zakdoeken veegden ze hun doornatte gezichten af, langzaam
gingen ze verder en een roep van Krist was voldoende om de
bek-affe beesten vort te jagen.
't Was bij zeven toen ze den buitenweg der stad naderden. Ze
gingen den singel over en waren spoedig in de schuur bij Garstman.
De deuren werden wagenwijd opengesmeten en met een schukkeldrafke van al de drijvers tegelijk gingen de schuwe beesten den
drogen stal binnen. Met een stallantaren bijgelicht deden de stouwers
snel hun werk. In de schimmig-verlichte ruimte stonden de versufte
dieren hijgend en zweetdampend te wachten. 'n Enkel beest loeide
schor.
— Bind die twee Jannen goed vast, zei Toon ernstig, want ik
wil geen ongelukken met die dondersche rooje van Korst — neem
maar twee koorden — zoo.
Toen liep hij druk bezorgd tusschen de uit-blazende beestjes en
Krist volgde hem op den voet met de lantaren.
— Hier die koel staat te lang — zet die wat korter, en Janus
de lange stouwersknecht, gewoon aan de korte bevelen van Fons,
kwam al snel aangestapt, en verder liepen de twee naar den roodbonten stier die brullend schrikkend voor het licht op zij sprong.
— Bind 'n balk voor de pooten, klonk het weer knappend kort.
— Ge zait moeielijk, begot, knorde Janus.
— 'k Heb opdracht en daarmeé uit, beval Toon.
Het stroo moest nog gespreid worden. Ze smeten het hoog
boven hun lijven uit en gooiden het weer op, kris-kras-dwars door
elkaar , het sitselde en ritselde langs hun gezichten en de beesten
loeiden traag en begonnen rustig te kauwen aan het hooi in de
lage ruiven. Toen eindelijk alles geregeld was, gingen de stouwers
de kroeg binnen.
— Jenever, gromden de zweet-klamme kerels dicht geschaard
om de rood-gloeiende kachel.
— Vijf dikkoppen en twee bier.
Ze waren te af om te spreken en lagen, lam-lendig hangend, met
hun bemodderde slob-kousen op den warmen ijzeren plaat-kring,
cirkelend om de kachel.
— Gij bleft van nacht maar op stal, zei Toon tegen Janus — en
gullie kunt wel gaan. Hier ligt 't geld. Willen jullie nog 'n borrel? —
Met éen teug sloegen ze de glazen in hun langende monden
leeg.
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Sneeuw woelde wattend uit de grauwe luchten en wevelde neer
over het stille stedeke, dat wel een somber kerkhof leek waarin
als door donkere katakomben- gangen enkele gele lichten ros -rood
flakkerden. Hoog in hun jaskragen met de slik - lappen gezwachteld
om de beenen, kwamen Toon en Krist bij Celestien binnen.
— Warme gloeiende koffie, zei Ghijven en deed even zijn wollen
das los. Met bevende handen schonk Celestien de koffie in de
groote kommen. Ze begreep wat Toon van plan was en het verdriet
daarover weende uit haar oog-blik. De beesten stonden immers al
op Drecht .... en die twee gingen met de tram van zevenen.
— 'n Avend juffrouw, zei Krist met een bedrukt gezicht, de
halters en touwen over den rug hangend.
Celestien antwoordde niet, zat star en wezenloos op den stoel en
vermocht niet heur bevende lippen te openen. Toon slobberde zijn
koffie leeg, omklemde met de tintelende handen de warme kom.
Dan stond hij op, keek stroef en boos naar zijn vrouw, zei kort:
— Saluut — en wilde heengaan.
Maar er kwam beweging in de stille vrouw en een siddering trilde
over heur vermagerde lichaam, de handen kraakten krampachtig.
— Toon, doe-'t-niet! beefde het van haar lippen.
— Wat- niet-doen? norschte hij.
— Blijf van nacht thuis? vroeg ze, haar angst naar hem heen bevend, — toe, ga niet weg — ik ben bang dat het mis gaat.
— Onzin — zeur m'n kop niet stuk — 't moet, dreigde hij. Ik
ben weg....
— Blijf, zei ze en trok hem met inspanning naar zich toe en
greep hem om de breede schouders — blijf nou hier, bad ze dringend.
— Allé -los ! en hij duwde heur armen terug, dat ze lang uit
tegen den grond plompte. Verschrokken trok hij haar weer op,
maar zijn toorn woedde tegen dat stugge hevige verzet van die
vrouw, — non-de-zju 't was toch voor haar! — Ik mot weg —
wees nou stil.
Ze liep hem achterna tot in den winkel waar de koude kelderde.
— Toon, Toon dan toch — blijf nou vannacht hier — en weer
greep ze zijn arm.
Maar hij werd dol driftig en wild van woede -in- verzet schreeuwde hij:
— La' nou los, die verdomde kuren motten uit zijn en ziedend
van drift smeet hij zoo fel de deur toe, dat het pui-raam met
rinkelend geweld stuk kletterde op den grond.
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— Voort! het donderde niet al stond de hel tegen hem op;
voort! al weerhielden ze hem nu allemaal, voort! Den sneeuwnacht
in, de straat nog wollig -wattend onder zijn schoenen, lichten
doezelend geel uit de enkele winkels, vleermuis-vlammen flakkerend
in de glazen-huisjes. Het geluid der stoomtram als van een misthoorn door-roepte schreiend het neêr- tuimelende pluimdons. Toen
in den langen tram -wagen met de bruine mahoniehouten banken
aan weerszijden, onder de warme gele licht-neerstraling der lampen,
zaten de twee vlak bij de kachel die vreemdelik als in een stoomboot-roef te snorren stond midden op den latjes - vloer. Aan den
kerf tusschen de brauwen van Toon bemerkte Krist wel dat er
hommeles aan den knikker was. De jongen zweeg, maakte zijn
jas los, deed z'n roode wollen das af en begon een pijp ; te
stoppen. Schok - rommelend met heen en weer gedaver van heel
den wagen, terwijl de lampen hoog-opstoomden onder de plotse
valwinden, met den loei -waaienden trek in de ijzeren kachelpijp, en het striemend zwiepen der jacht -en- hagel-sneeuw tegen de
zilverig bespikkelde ruiten, het huilend wee-jammerend geroep der
sirene vreesjagend den angst -nacht in, voort denderden de wagens,
soms stoppend met krassend schurend geschamp op schuifgladde
rilzen. En telkens sprong een der deuren open, dan woei de sneeuw
naar binnen met wit gepluis over de bruine banken. Nijdig sloeg
Krist ze toe, mopperend van kwaadheid datje zoo- stijf-dood-vroor
in die stomme tram.
— Drecht! riep de conducteur, z'n met sneeuw bedekte hoofd
door de kierende deur stekend. Beiden stapten ze uit, gingen met
de hoog-toegeknoopte jassen den dood - verlaten weg over, schreden
moeizaam door de sneeuw-vacht die al handen-dik neér-geweveld
was. Een enkele lantaren trachtte de vaalte te door- peilen. Zwaar
zwoegde de stormwind door de hooge kastanje- en beukeboomen
wier stammen zwart óp-pilaarden in éen verre laan van kronend
naakte takken, 'lijk een poort der eindeloosheid over en achter den
vereenzaamden weg. Heel aan 't eind van het slaap - stille dorp
stonden kroeg en schuur van Kustermans. In de gelagkamer brandden
de alléenige lampen, plekten gezellig de neére gordijnen. Ze klopten
hun dik - belaagde schoenen schoon en harkten de zolen over het
ijzeren klauwke. In het portaal sloegen ze met breed zwaaiende
armen hun jassen uit, trokken de bonte mutsen wit van sneeuw van
de koppen, die wild behaard in het blanke licht klamvochtig waasden.
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— Zij -de gullie daar? hoorden ze Kustermans vragen.
— Ja — Fons, norschte Toon weerom.
— Bonsoir, groette van Stappen, snel op hem toetredend.
De stouwer Janus zat wijdbeens voor de kachel naast twee kerels
die er vervaarlijk uitzagen in hun verschoten groene colbert jasjes,
waaronder een blauw baaje hemd zichtbaar was. Een gebreide
wollen das hing achteloos over de breede schoeren, de kleine kwastjes pluisden kinderachtig neer, om te lachen zoo vroolijk. Maar
hun ruig behaarde koppen, waartegen de baardharen in-groeiden,
flosten slordig, de vuurroode lippen als stukgebeten tomaten sapten
bloed-streepend tusschen ópsteilenden neus en plat-breede kin.
De oogen ratachtig schielijk in het email-glanzend wit en kort daarboven, als in droefgeschaduw, de borstelige brauwen onder het laag
hellende voorhoofd met den ravenzwarten haarbos, stuif-blauw wirrelglanzend in roezemoezig gestrijk van krabbende kort stompe nagels.
Ze bromden 'n goeien avend tegen de twee broers, de stroopers en
zout-smokkelaars van de grens. De Sterke en den Buffel, daarneven
Janus de lange poldergast, slank als een iep, die met z'n klein kegelrond hoofd te knik-dommelen zat en nu wakker werd, 'n geeuw
slakend met sperrenden mond, waarin al de tanden schitterden als
in bloed-rood een diermuil.
— Wad 'n lust, lachte Fons. Kustermans, schenk's wat heete
cognac. Die kerels d'r tong is bevroren. Ze doen geen bek open.
— 't Is geen weer, bromde de Sterke.
— Goei weer, menneke, riep Fons, zijn hooge schachten vastpinnend.
— 'k Doen 'n pari om m'n stouwgeld, da' we gedonder krijgen,
beet de Buffel de stilte in.
Toon schrok van dit kervende zeggen, nu vlak voor het gebeuren, en de stem van Celestien waarschuwde nog in zijn ooren. Maar
daar klonk de lach van Janus, zich hoog rechtend, stram in zijn
nauwe kleeding die barstend strak om z'n smalle leden knelde, en
hij leek wel naakt van top tot teen in de even omzwachteling van
zijn kleeren.
— Da' zeg-de nou altoos om nog méer jenever te krijgen,
lachte hij.
Weer ging de deur open. Proestend en voetstampend kwamen de
kerels uit de hei binnen. 't Leken wel arme schooiers zoo met de
duffelsche klakken over hun asch-grauwe gezichten waarin de neuzen
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purperden, zoo met die opgelapte spullen over hun beenige lijven.
Warme jenever werd greet gedronken, toen de lesten over den
vloer kwamen: Teunis Verboord en Jean Besnard met Verlat. Allen
stonden op, knoopten de jassen toe, de wollen dassen om de nekken,
de petten en berenmutsen diep over de ooren. Ze traden de schuur
binnen die ros - rookte van vele lantarens. Loom loeiden de koeien
en even scheurde de stilte door het lang gerekte gebrul van
eenen stier die woest aan 'n ketting rammelde.
— Loopen jullie met de stieren voorop? vroeg Toon luid.
— Drie vóor en vier achter, knapte het bevel van Fons. En
zoo moest het gebeuren, bromde de Sterke, die met z'n knuppel
tusschen de beesten drong, want die van Stappen was voor geen
duvel uit den weg gegaan, die moest gehoorzaamd worden. Toon
mopperde dat het stom was, maar ging zijn weg en streelde zijn
mooie beestjes, ze vleiend krabbend op den breeden kop — ze waren
toch zoo lekker zijn dieren.
— Baas, zei Krist en z'n oogen schitterden van jongensvreugd
— ze hebben geweren bij d'r.
— Da's om te stroopen, zei Toon. Maar de Buffel, die met Janus
tusschen de wilde stieren van Fons stond, snauwde:
— Om ze voor d'r donder te blazen, bedoel -de. En het klonk zoo
wit- flitsend van haat, dat Toon er van op -keek. Zoo — ging het
dien weg uit — in Godsnaam — hij ging mee... Nu nog terug
gaan — hij dacht er niet over!
— Ga-de gij vlak vooraan achter de blauwen van Fons. — Ik
stouw met die stieren mee. Neemt die koei van Neelemans maar

in de hand.
Nu stonden op lange rij de beestjes zacht te loeien in het blauwdonker, waarin de lantaren - lichten ster - wiegden. En er tusschen,
er voor en op zijde, diep er achter, bronsstram, stonden de stouwers.
Al de harige huiden zwart-wit-en- ros -rood als een deinende stroom
van glanzende gladde kleuren. De geluiden loeiden traag; de voorste beesten, drie zware Jannen, trapten op den grond dat het
dreunde.

-- De poort open — lichten uit, klonk het van Fons.
Bleeklicht zieberde door het open ruim, waardoor de sneeuw
binnen -wirrelde. Heviger loeiden de voorste beesten, terugdringend
den warmen stal binnen, die broeiend over hun huiden huifde. Stokslagen zwiepten door de lucht, knetterden valsch neer waar ze maar
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raakten. De voorsten werden opgedrongen door die achter kwamen,
wild rukten de stieren, maar de drom schukkel- draafde den stal
uit, en in het bleeke lichtgestuif onder de neêr- dwarreling der sneeuw
trok de levend-bewegende schare den binnenweg door, achter Drecht
om naar Wilddorp. Dof stampten de pooten die soms als bussels
neervallende takken dooreen klapperden, zacht loeiden nog enkele
dieren, nu de warme vachten druipen gingen onder de smeltende
sneeuw. Vloeken kort, als staal ketsend op steen, een knetterende
slag .... voort het bosch in met de acht en veertig stuks vee. Elf
groote kerels, Krist niet meê, stouwden de willooze beesten den
dood-verlaten nacht in. Zwaar zwoegden de beestlijven der drachtige kalf- koeien, zwaar klopten de harten der drijvers, onmeetlijk
lag het purperen bosch, even belicht-schampt door maanlicht, dat
achter grauwe zilverig wit-berande wolkenstoeten brandde. Voort
ging het onder de telkens weêr neer jachtende sneeuw met den
huilenden stormwind zwiepend langs de hooge toppen der masteboomen. Krakend barstten er takken af, neêr- tuimelde de sneeuw
met poffende ploften over den wild -beweenden ruggen-stroom der
voort-gemartelde dieren. Toon liep naast den Sterke, die al maar
ranselde met hevige kracht op den stier van den Buffel, loom,
lui voort -batsend. De wilde bonte, wiens kop hij met twee
kettingen in bedwang hield, liep rustig als een schaap, na bij de
eerste sprongen zoo'n geweldigen zeen gekregen te hebben, dat
iedereen dacht het beest hard-stikke -dood te zien neer-zijgen. Maar
de Sterke wist waar-ie ze raken moest en de woeste stier liep het
rustigst van allen voorop.
— Kijk 's naar achteren, Toon, zei Fons.
— Is 't 'r iets? vroeg hij angstig.
— 't Is net of ze niet opschieten, bromde van Stappen nijdig
tusschen de tanden. En Toon liep op zij van den stoet, de beesten
en kerels draafden in kort schokkenden draf voorbij.
— Zijn ze d'r allemaal? vroeg Toon aan Janus die met groote
stappen aan kwam zetten.
— Die lamstraal van Korst is gedonderd, vloekte die — daar
is ze al — hu -joele joele -vort ! — brulde Besnard en sloeg dat de
klappen losknalden door het bosch. Weer sloot de kudde vast
aanéen en ze gingen nu als onder een blauw -zwarte tunnel, waar
enkele lichtstralen der maan neer - trilden. Vlot was Toon-tuschen
naar voren geloopen en stapte weer batsend door de hoog -op-ge-
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hoopte sneeuw, die wit-raagde nu en ver zichtbaar was tegen het
purper-donkere woud.
— 't Is me te stil, gromde de Buffel.
— Zijn we dicht bij de grens? vroeg Toon wiens hart klopte
in de keel.
— Nog 'n minuut of tien — 'k ruik de douanen — die stinken
's nachts — vraag 't maar is aan Peer de Welder.
Weer huiverde de wind gruwelijk door een open vak in het bosch,
en joelde de sneeuw als door een stuk-geslagen wand den drijvers
in het gezicht. Weer knapten takken zwaar van tassende sneeuw
krakend af en stortten neer van zoo hooge, dat het knappend gerucht
van meê-scheurende takken als schoten den nacht doorknalde.
Langzamer dreven de mannen voort, uit de moe-hijgende bekken
der beesten dampte de adem pluimend wit in den blauw-wazigen
nachtschemer. Ze waren op een kromming van den weg, een
driesprong: de grenspaal stond met sneeuw bedekt als een marmerblank monument uit den grond omhoog.
— 't Bels, zuchtten de mannen.
De schilverende stammen der slanke masteboomen zilverden onder
de maanlicht-streelingen. De kudde werd zwijgend verder gejakkerd,
stokken werden krampachtig omnepen; de Buffel gaf den lastigsten
stier aan den Sterke, nam zijn geweer van den schoer en haalde klikkend de haan over. Niets bewoog voor hun loerende blikken, geen
verdacht geluid floot door de bosschen. Janus was naar voren
gekomen, ook hij met een karabijn in de handen. Toon trilde van
zenuwschokken, geluid suisde als stemmen-gezwatel in zijn luisterende ooren, en telkens wanneer een tak krakend afknapte meende
hij het ruiten-rinkelen weer te hooren, het bloed drong hem naar
de hersens nu ze op 't Bels waren zonder kik, zonder „halt" van
een stem. Krist was zoo voldaan dat ie wilde fluiten, maar een
stomp met 'n eikenknuppel deed hem spoedig ophouden.
Toen doken daar in het weifelend-wit licht vlak voor hen als
twee bronzen statuen de gestalten van kerels op. De stouw was
nog geen twee duizend voet over de grens. Het waren de verspieders die van het grenskantoor uit Wilddorp kwamen. Hun fluiten
waarschuwde voor gevaar....
— Terug! donderde Fons. Maar de weg was smal en de schokdraf der opgejakkerde beesten niet te keeren. Nog vaag tuimeldwarrelde de sneeuw in het winnend licht. Helder glansde de maan
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met wirrelend licht-plassen, gelig-wit tusschen het donkere satijngroene naaldgesprits, kristal-schitterend lag de sneeuw-baan te
fonkelen. Nader kwamen de haastige kerels:
— Terug — de heele rommel is er op uit — Verdiest met piotten ...
— Van waar? brulde Fons nijdig.
— Van overal, schorden de moe gedraafde kerels.
De Sterke met den Buffel trokken geweldig de stieren tot staan,
maar de vier middelsten begonnen woest te loeien. En in het toornig
verzet tegen dat gevaar, ergens monsterlijk groot dreigend in de
donkere diepten van het woud, in dien opstand tegen de douanen
werden de drijvers als wilde dieren gruwelijk.
— Stop dan 1 donderde Verlat tegen de almaar opdringenden.
Het loeien werd heviger, de stieren begonnen te springen en zich
te verzetten.
— Vooruit! schreeuwden de moedigsten en ranselden op de
beesten.
— Terug, non-de-zju! schold Fons.
— Vooruit! stookten de heibewoners op, die niets te verliezen
hadden.
En Toon stond voorop, niet wetend naar links of rechts. Het
was een ontzettende warboel waaruit vloeken en verwenschingen
6p ketsten, de stieren brulden, de koeien loeiden.
— Halt! donderde een vreemde stem op den weg.
— Daar zijn ze, schrokken de stouwers, en het tumult groeide
aan, vooruit, achteruit: de jachtende wind in een wijd open vak
van den boschweg, het ne@r-ranselen der stokken — toen het opdonderend geroffel der wild-geworden stieren, springend op de koeien,
en de hokkelingen en veerzen omhoog tegen de keerende kalfkoeien.
— Halt! Halt! de groote Janus werd over den weg meegesleurd, 'n schot knalde — schoten knetterden en het woedend
gevloek gierde uit de saámknoelende bende — het vuur siste
uit de blauw-glimmende metaal-loopen .... de jacht begon: het
vee tuimelde in woedenden galop dieper al dieper de grens in. De
rood-bonte holde voorop — twee, drie beesten donderden getroffen
tegen den sneeuwgrond. Weer knalden schoten vlakbij en gierend
floten de kogels in de voorthollende kudde. Menschenkreten gilden
vertwijfelend, het lang gerekte geloei der vertrapt-vermorzelde
beesten rilde blits-angstig. En vuur spoot tusschen de takken. De
vee-klomp donderde voort en de stouwers eerst nog me@hollend
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in die ontzaglijke vaart, mee-gesleurd door de razend geworden
beesten, trokken er van onder; een enkele getroffene lag kreunend
kermend langs den weg.
— Er uit! siste Fons , toen ie de polder vlak voor zich zag
oneindigen, met vele douanen in het schamplicht der maan.
— Nou? zei Toon schor, die schuimend van woede op de beesten
los ranselde en in wilde paniek zijn verderf tegemoet snelde.
— Er uit — 't is gedaan .... en hij trok hem mee het beschermend woud in, terwijl de beesten voort - renden in toomlooze
vaart, vóort den onheilsnacht in. In den licht-nacht gierde de
stormwind over de krakend buigende mastetoppen en daverde de
dood -loop der razende kudde — schoten knalden, en met een doffen
plof hoorden ze weer beesten tegen den grond dreunen.
Toon met Fons en Krist stapten over een hazen -pad het bosch
door, sprakeloos en zwaar hijgend, het zweet glinsterend over hun
rood- opgezette gezichten. Fons ging bij Kustermans binnen.
En de twee stapten naar het stadje, drie uren gaans door den
winternacht. Stap voor stap bij iederen tred nader, de beenen
gedachteloos maar voortsleepend, wèg van zijn beestjes, wèg van
zijn geld, het daverend rumoer gierend joelend in de ooren, de
tierende stemmen voor en achter hem — zijn beestjes, zijn arme
beestjes — o Jezus, Jezus Christus! — alles weg — alles verloren.
Maar die éene stem krijtend door zijn hersens: „Blijf van nacht
thuis, Toon - dan -toch!" boven al het daverend rumoer, en hij zag
voor z'n blind- gestaarde oogen zijn vrouw neérsmakken tegen den
vloer, hoorde weer het gruizelend stuk - bersten der ruit achter
zich — o Jezus! — dat was 't eind, het dreigde van overal en
het spot-gilde mee met de fluitende jachtwinden. Vóort- stappen 1
iedere schrede nader, zwaar van ellende en jammer, met geen
gevoel voor de snerpende kou, vóort de schim-witte schijnsels
vlietend over den blank gemarmerden weg.... en het gebeurde
al voor zijn staren, het groeide steil voor hem op, het doemde
als in dagschijn wezenlijk, elk geluid hoorbaar: in de Landbouw
gebeurde het — hij hoorde de stem van den afslager en het
gedempt gerucht der boeren en stedelingen — 't was de Publieke
Verkoop van zijn inboedel — hij zag alles, alles, en stond een
oogenblik als levenloos naar de werkelijkheid te star-oogen. Alles
werd verkocht, elk stuk van zijn huishouden, daar ten toon
gesteld, ging in de handen der onverschillige opkoopers over....
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en o! o 1 hij zag daar dien loenschen deurwaarder met z'n
spottend lachje, grimmig onder de snor -en-baard - haren, de valsche
oogjes gluiperig omstaren, de lippen prevelend taxeeren, het
potlood cijfers schrijvend in de hand, alle kasten, alle laden
geopend, de weinige sierselen van Celestien, zijn gouden horloge
en ketting op de tafel in de huiskamer... . alles daar neergelegd voor de oogen van de onverschilligen .... om de pacht....
de pacht te kunnen voldoen! Hij vóorhoorde het weegeschrei van
moeder, het jammergeklag van Celestien en zag de norsche oogen
der broers, de bedrukte gezichten der familie .... verloren —
verloren — nu was het einde er onherroepelijk fataal, geen
worsteling meer mogelijk, de rag -fijne draden trokken saam, het
werd zwart en vaal voor zijn uit -gestaarde verdriet -oogen. Het
werd hem zoo duldeloos wee dat de snikken losscheurden tusschen
de saámgebeten kaken.
En huilend gierde de storm langs de dood- verlaten velden,
fluitend striemden de takken, toomeloos vaarden de wolken-kudden
langs het zilverwitte licht. Voort stapten de twee, moeizaam dringend tegen den snerpenden killen wind, zwaar in hun sneeuw -bekorste
schoenen, de schachten pijnlijk klemmend om de beenen. Stap
voor stap nader, dáarheen waar het voort- bestaan ellende werd.

GEDICHTEN
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

De Eenden.
Het avondt grijze-lijze,
de lucht is koel;
processiewijze
gaan de eenden uit den poel.
Geen happen nu, geen wroeten,
geen kwakend hennengroeten,
maar kop heel hoog, en kuit heel laag,
gewichtig-traag,
met vasten val van roode voeten,
en spannend vlies van teen tot teen,
zoo waggelen ze achtereen.
Voorop de woerd, licht te onderkennen
aan brie gestalte en statigheid,
een glanzig-groenen kop, en glanzig-groene pennen
op grauwe pluimkes plat geleid.
Hij steekt den weg uit, metend
zijn stap, door aarde en stroo, langs kot en stal;
en treedt, en trapt, en kijkt niet om, wel wetend
dat heel zijn volkje volgen zal.
En wit en bruin, met stof bespikkeld,
daar komen ze ook, op manke maat,
zoo goed het gaat,
gat-op, gat-neer, gewringewrikkeld;
en geene en druischt, en geene en draalt,
noch overschrikkelt
noch achterhaalt.
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En nog, en nog, en nog, ze trekken,
een heele reke gele bekken.
En oude goeie, met haar broed,
sluit stom den stommen stoet.
De kiekskes, drollig
wolligwit,
verlengen in 't kleene
't ééne
gelid.
Van jongs af wijs bedijgend,
steertwippelen ze zwijgend.
Tot zelfs de kale kakernest
haasthuppelt bij de rest.
Om heel het hof, zoo gaan ze, komen
ze, en gaan ze, in rang,
hun vromen
ommegang.
Dan, al opeens, het waait, het donkert in hun veeren,
de lange lijne kronkelt krom,
en woerd, en eend, en kieken keeren
den schuurhoek om.
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Een Vinkske.
Een vinkske! een vinkske!
Daar zit het — zwijg! —
een levend dingske
op een dooden twijg.
Het borstje bibbert;
Het keelke zwelt;
Het bekske slibbert
Van 't klankgeweld.
't Zijn versjes, zeere,
onvatbaar kort,
in éénen keere
der-uit gestort.
Tzit-tzit-tzit-dap-dapper
de wingihee ... .
Tzit-tzit-tzit-rap-rapper
de heele ree.
Tzit-tzit-tzit, een ander!
Nog één, nog één!
Tzit-tzit-tzit, wie kan-der
de voeten schéen ?
Tzit-tzit-tzit, 't gesnebber
wordt dom en dol.
Tzit .... halt! ik heb er
mijn ooren vol!

IV
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KINDEREN
DOOR

INA BOUDIER- BAKKER.

III.

Vader.

,,Hein — —"
„Ja, ma."
„Hein, je moet even naar meneer Elmers gaan en zeggen: compliment van pa — en...
„Alweer! Dat 's in lang niet gebeurd!" viel de jongen uit; toen
zich plotseling inhoudend keek hij een oogenblik zwijgend zijn
moeder aan.
„Zal ik nou maar dadelijk gaan, ma?"
„Ja jongen."
Hein liep naar beneden — groote jongen van veertien jaar —
in zijn hoekig gezicht zagen de blauwe oogen in stuursche peinzing
voor zich uit.
,,Alweer — alweer — dat was van de week voor de tweede keer.. . . "
In de gang, terwijl hij zijn pet zocht, kwam Jo. Zij was twee
jaar jonger.
„Ga je uit ?"
„Ja — natuurlijk."
Stil stonden de kinderen even, elkaar aanziend in zwijgend
begrijpen.
„Zèg — 't was z6ó erg deze keer," zei 't meisje zacht — „je
was nog niet thuis — hij vloèkte tegen ma — en hij wou niet naar
bed — ma huilde !"
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„Lammeling!" gromde de jongen, zijn vuisten ballend in zijn
zakken. — „Nou wat zou dat? Waarom kijk je zoo? Mag ik dat
soms niet zeggen omdat 't pa is ...."
„Zou dat nou. ..

„Nee niets," aarzelde ze, haar zacht gezichtje kleurende.
„Jawèl! Zeg nou op. Wat ?" drong de jongen driftig, norsch
bijna — en onderwijl dacht hij:
„Wat lijkt ze op ma — nèt ma's gezicht, zoo zacht.. .
„Of dat dan nou altijd zóó erg blijven zou.. .
„ Wèèt ik niet."
Driftig schokte hij zijn schouders op; „ nou dan" zei hij kort, —
toen sloeg de voordeur dicht.
In de gang stond het meisje even stil — toen met kleine, zachte
stapjes liep ze naar de trap, en aarzelend -bang luisterde ze.
Ze hoorde niets.
Voorovergebogen, haar eene hand steunend op de leuning stond
ze een poos zoo.
Plotseling galmde de abel. Even keek ze met schrik om, toen liep
ze naar de voordeur — deed open.
„O — gelukkig jij !" zei ze.
't Was Gerrit.
„Wàt gelukkig ?" vroeg hij — „wie dacht je dan ?"
„Die jongen van Elmers — ik dacht, dat Hein hem misgeloopen
was — Hein is uit zeg, naar Elmers om...."
Gerrit knikte in bedaard begrijpen en floot. Hij leek op Hein,
maar kinderlijker nog, waar Heins gezicht den laatsten tijd het
kinderlijke verloren had, iets ouds kon hebben in zijn oogen
om zijn mond, iets van man al, van veel weten en begrijpen.
„Waarom zit jij hier ?" zei hij, ineens kriegel, omdat Jo daar
op de trap zat. Hij wou 't altijd gezellig om zich heen hebben —
en nou kon hij al begrijpen, hoe 't vanavond zijn zou —: Hein
uit — ma, die boven bleef — en Jo, die hier zoo idioot op die
trap zat, net of dat wat hielp.
„Ga mee vóór zitten!" drong hij, plotseling oplevend in de gedachte daar leuk vóór te zitten uitkijken, instinctmatig in onbewust
egoïsme altijd zoekend te gaan, waar hèm niet hinderde de
ellende van 't huis.
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„Als pa dronken was — dan ging Hein er meestal bij, en dan
maakte hij zich woedend — en dan was hij de heele volgende dag
niet te genieten, dan wou hij niks.. . . Waarom ging hij er dan bij?
Hij bleef weg, tot 't uitgeraasd had — was immers veel beter ...."
En blij, zich dadelijk vindend in het leuke : daar voor 't raam te
zitten alleen bij 't licht van de lantaarns, liep hij naar voren.
Jo, aarzelend, luisterde nog — toen opeens wipte ze vlug-zacht de
trap op, tikte voorzichtig aan de slaapkamerdeur.

Ma deed open.
Jo?"
„Ma — hoe is — is... ," hakkelde ze, en onderwijl keek ze
schuw tersluiks in de kamer.
„Pa slaapt," zei de moeder, en een oogenblik leunde ze moe
tegen de deurpost, met haar vingers door Jo's haar strijkend.
„Zitten jullie beneden ?"
„Ja — komt u ook staks?"
„Even — dàg."
Ma, met een knikje nog, ging naar binnen.
Stil liep Jo naar beneden en ging bij Gerrit vóór zitten.
„Wou je wat,

Buiten liep Hein vlug de grachten af — het woei hard, een koude
regen sloeg in zijn gezicht. Zijn handen in zijn zakken, zijn hoofd
tusschen zijn schouders getrokken, dacht hij over hetzelfde nog:
„ Nou de tweede maal — de twèede maal deze week — goddank
niet bij dezelfde.. .
Bij den hoek van de straat schelde hij aan.
„Kan ik meneer even spreken ?"
De meid knikte.
„ 0 — ga maar zoo lang in het kamertje hier; zal ik meneer
roepen."
Alleen in het kamertje, waar een gasvlammetje brandde in den
hoek, keek hij rond, dwaalde hij van de groote tafel, waar veel
boeken verstrooid lagen, naar het kleine tafeltje bij de ramen —
vol met kranten en brochures.
„Nèt de wachtkamer van een dokter," dacht hij — en meteen
weer hechtten zich zijn gedachten op dat punt, waarmee hij den
laatsten tijd altijd bezig was, wat hij héél zeker nu voor zichzelf wist:
„Dat hij dokter wou worden — dokter en niks anders — dokter
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zijn en altijd weer nieuwe dingen probeeren, die een ander nog niet
kan, om de menschen beter te maken .... ja ...."
Zonder te zien wat hij voor zich had, sloeg hij een voor een
de bladen om van een brochure, zag hij de letters, de woorden,
zonder dat de beteekenis tot hem doordrong.... Toen plotseling
schrikte hij op door een stap, hard klinkend in de marmeren gang,
en tegelijk zag hij, làs hij bewust nog juist even wat vóór hem lag.
„Genezing van drankzuchtigen — — velen hersteld van hun rampzalige kwaal.. .
Hij vergat 't meteen weer, doordat de deur openging — en een
oogenblik keek hij gejaagd, zonder iets te zeggen, meneer Elmers aan.
„Wel — o kerel ben jij het? Wat had je te vertellen ?"
„Meneer, compliment van pa, en 't spijt pa, maar hij is ziek
en kan vanavond Toon niet bij zich hebben om les te geven —"
Gaandeweg onder de leugen werd hij rood, altijd bang zich in
iets te verspreken — en om dien angst zagen zijn oogen hard stuursch.
„Jonges! zeker kou gevat met dat gemeene weer, hè ?"
,ja meneer —"
„Je papa heeft er nogal eens méer last van hè? Maar 't is gelukkig altijd gauw weer over —"
„Ja meneer — 't is rheumatiek."
„Zoo — ligt hij te bed?"
,,Ja meneer."
„Zoo zoo! kerel, wat lijk jij toch op je vader, dat vertellen ze
je zeker wel meer he?"
„Ja meneer."
„Hoe oud ben je nou ?"
„Veertien — net als Toon."
„Ja — nou je moet maar maken, dat je heelemaal op je vader
gaat lijken — net zoo 'n knappe bol als hij. Toon zegt altijd,
ze hebben op 't gymnasium 't liefst van jouw vader les. Jongen!
hij weet zoo veel! Hij kan je zeker altijd een boel met je werk
op streek helpen."
„Ja —" zei de jongen kort, hard zijn hel-blauwe oogen óp naar
't flakkerend gasvlammetje.
„Nou, doe me groeten hoor! Zal Toon spijten. En vooral beter

-schap.Adieu!"
„Dank u — dag meneer."
Op straat liep hij hard, nag in diepe na-ergernis over dien angst,
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dien hij altijd had, als hij ze voorliegen moest .... liep hij hard,
onbewust strijdend om over zijn stille schaamte heen te komen....
„Dat làmme boodschappen doen — diè boodschappen ! Als hij
dronken thuis lag, te moeten wauwelen over rheumatiek — en dan
zag je 'm in je verbeelding — en ma, die huilde .... Den laatsten
tijd begon hij te denken, als hij zoo bij de menschen aankwam dat
ze gingen begrijpen, dat ze 't eigenlijk wel snapten, wat 't was —
en maar goedig deden of ze zijn leugens slikten... . Och nee maar,
ze gelóófden 't wel — die stomme menschen, die hem zoo bèst en
zoo knap vonden en 'm zoo geloofden .... Goddank, zei ma altijd,
als we dat maar gedaan krijgen, dat niemand 't merkt.... Op
school, daar zeien ze: „Jouw pa, dàt's een lollige baas —" ze
moesten weten — alles bedierf hij voor hen — als ze vriendjes thuis
hadden, dan zaten ze toch maar in doodsangst — maar dan hield
hij zich wel goed, dat kon hij. — Dat was 't net — voor vréemden
paste hij op, maar voor ma, en voor hen kwam 't er niet op aan — —
maar daar was ma juist zoo blij om — ja dat was dan ook nog
maar één geluk. Wat zei Jo ook weer — „of dat altijd zoo blijven
zou —" Gek — h ij had er nooit aan gedacht, dat 't misschien nog
eens zou overgaan — hij kon 't zich niet anders meer denken dan
zoo als nou .... als ze groot waren, o ja, als hij nou dokter was,
dan — — hè, wat was er ook weer, iets, waar hij aan gedacht
had — hij had iets gehoord — of gelezen — — gelezen? Ja waar
was dat nou — o wacht es — daar bij Elmers — toen kwam hij
binnen — maar het was — — genezing van drankzuchtigen — -- toen kon hij niet verder lezen. — Genezing, dus ziè je,
dan zou je zeggen kan het toch beter worden — als je maar wist
hoè — Hij zou dat boekje wel eens stilletjes willen koopen, om eens
te weten — — zeker niks geven! Maar als je dat dee, dan kreeg
je hier de grootste spektakels, je kan 't ook niet beletten — —
nee, dat ging niet. Stilhouden was toch 't éénige."

't Eenige.
Langzamer liep hij, zijn gedachten star, en toen plotseling schoot
weer het woord genezing in hem op. Hij zag 't weer, zooals't'm
op dat oogenblik uit de andere woorden was in 't oog gesprongen —
zooals 't zich in zijn gedachten had vastgehaakt, onbewust toen nog.
„Genezen — genézen — dat dee je iemand, die ziek was — daàr
praatte je van genezen, van kwaal. Als pa dan eigenlijk ziek was — -als 't een ziekte was zooals tering, of wat die Roberts had, hersen-
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verweeking zeien ze — dàn hoefde je niet zoo 't land aan 'm te hebben.
Hadt je 't land aan Roberts? Dacht je toch niet aan .... waar
dan hier wel? jawel maar, hièr had een ander zooveel narigheid-om
door — ma en zij — maar voor pà bleef 't dan toch eigenlijk
hetzelfde — die was dan ziek, die kon 't dan niet helpen.
— was dat nou wáár?"
Hij stond stil, voor de stoep van zijn huis, en keek naar boven
in de donkere lucht, met oogen, waarin den laatsten tijd het denken was rijp geworden. Oogen van mènsch al, die wet en verder wil.
„Was dat waar, dat pa 't niet helpen kon, dat hij alles zoo
akelig maakte in huis? Als hij het wèl helpen kon, dan was 't
geméen, geméen, min, zooals hij het ook altijd gevonden had —
maar dat andere — zou dat waar kunnen zijn ...."
Besluiteloos bleef hij dralen op de stoep, alsof hij niet kan binnengaan, éér hij het wist.
Hij schrikte op, doordat Gerrit van binnen tikte tegen het raam,
en ongeduldig wenkte.
Toen ging hij langzaam, onwillig naar binnen.
In de kamer was het donker, alleen de lantaarn voor het huis
wierp licht op de gezichten van Jo en Gerrit vlak voor 't raam.
„Waar stond jij nou naar te kijken ?" riep Gerrit.
„Nergens naar" — brak Hein norsch af. Toen, zijn oogen zich
wennend aan het duister, zag hij ma in den stoel bij het raam.
Stil ging hij naast haar zitten op de breede vensterbank.
„En?" vroeg ze fluisterend.
,ja ma — ik heb 't gezegd."
„Geloofde hij ... .?" vorschte zij angstig.
Opeens nu weer, om dien angst in haar stil, moe gezicht, vergat
Hein dat nieuwe, dat hij op straat had loopen uitdenken — „dat
zoo goed was ...."
„ Of ie 1 Natuurlijk liep hij erin — glad 1" lachte hij ruw —
,, hij laat ze d'r immers allemaal in loopen...."
„Hein, je praat tegenwoordig zoo ruw over pa —'t is toch pa 1"
De jongen zweeg. Tranen sprongen in zijn oogen, terwijl hij
zenuwachtig. strak tuurde naar de golfjes in de gracht, waarop 't
lantaarnlicht flakkerde.
Zijn moeder stond op.
„Blijf jullie nog een beetje hier? Ik ga maar naar boven, kom
jullie dan straks thee halen ?"
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„Ja — nog éven ma, 't is hier zoo leuk —"
Gerrit leunde genietend met zijn elbogen op de vensterbank.
„Eénig leuk zitten zoo. Kijk, daar hadt je dien vent weer van
alle avonden.. . ."
Stil ging de moeder weg: in intuïtief begrijpen van groote zachtheid onder zijn ruwheid, dieper dan bij Jo en Gerrit, streek ze
liefkozend in 't voorbijgaan over Heins gezicht.
Hij deed niets terug, bleef maar zitten kijken: nog lang voelde
hij haar zachte aanraking na.
„Zeg —" zei Jo — „Gerrit heeft net tegen Ma gezegd, dat hij
later zee- officier wil worden — vindt jij dat leuk ?"
.Och.
„Zou jij willen ?"
„Neen — ik niet. Dokter ik.
,,Dokter?"
Gerrit schoof makkelijker in 't hoekje van 't raam.
„'k Zou je lékker danken 1 Een baantje hoor! Altijd 's nachts
je bed uit — dokter 1 Wat heb je daar nou aan !"
Jo keek peinzend strak.
„Maar zee- officier, dan ben je nooit thuis — dan moet je zoo
ver weg... ."
„Nou ! Ik vind 't leuk om d'r uit te zijn! Waarom jij dokter ?"
Zoo maar."
Weer kwam in Heins gedachten terug dat nieuwe, vreemde —
maar dat zoo heerlijk zou zijn als 't waar was.
„Als pa 't niet helpen kon — oh, als hij dat maar zeker wist,
dan zou hij lièver voor 'm kunnen zijn, dat wist hij nou. Als hij
dokter was, dan zou hij het weten, want een dokter wist al die
dingen. Zou ma 't weten ?" Als een nieuwe schok van gedachten
vloog dit nu door zijn hoofd. ,,Ma? Ma was altijd geduldig en zacht,
en die kon niet hebben, dat je er nijdig om werdt — als ma 't
zeker wist — dan zouden ze 't samen weten — ma en hij.
Roerloos, zijn zenuwen tot het uiterste gespannen, dacht hij er
zich in, in dat nieuwe — „Als 't waar was, als er maar iets was,
dat 't waar kon maken ...."
En zacht nu dacht hij opeens over, wat verleden week gebeurd was:
Jan Wessels was er, en die zei: „ — Heb ik u gisteravond
kunnen zien meneer, u leek er zoo op, maar ik geloof toch niet
dat u 't was, want u liep zoo raar ...." En toen keek pa eerst Jan
..
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aan en toen hèm, vóór hij zei: — ,.,Nee, dat kan niet, ik ben niet
uitgeweest —" En dat aankijken, dat had hij niet kunnen vergeten —
dat was zóó 'n beroerd iets, te zien dat pa bang was, dat 't uit
zou komen, dat hij zich schaamde.... Dat moest hij niet weer doen,
dat was véél erger dan dat ie vloekte, dan kon je nijdig worden,
maar nou, was 't net, of je voelde, dat je toch van hem hield —
dat je medelijden hadt. — Je wist zelf eigenlijk niet, wat dat voor
een wee gevoel was....
Hij luisterde op naar de stemmen van Jo en Gerrit.
„Zeg Jo — weet je wie ik gezien heb? die dikke vent, hoe heet ie ?"
„Zwaart?"
„Ja die. Hij kende me nog, vroeg naar Pa en Ma. . .
Zij knikte.
„Weet je nog, dien keer toen ik jarig was — hoe oud was ik
toen — vijf geloof ik — toen kwam diè ook, en toen zijn we met
z'n allen naar de illuminatie gaan kijken."
,,Ja! j onges , ik wou, dat er nou nog es zoo wat gebeurde!
Weet jij nog, Hein?"
Hein wist 't bèst .... hij dacht, hoe pa toen nog niet zoo was —
en hoe hij Jo op z'n schouder gezet had dat ze zou kunnen zien —
en Gerrit en hij hingen elk aan een arm....
„Ma bleef met tante Pine thuis," zei hij alleen.
„Nou maar — weet je nog wel, dat we zoo moe werden.. . ."
„Ja," knikte Hein weer.
Gerrit, genietend in de herinnering, haalde alles op.
„Om beurten nam pa mij en jou op z'n andere schouder.
hè wat hadden we toen toch een pret! De heele tijd Pa met 'n
kind op ieder schouder — Pa is sterk hoor!"
„Of ie —" zei Jo — „en weet je, dat we.... wat is er ?" viel
ze zich in de rede — „wat heb je Hein! wat is er ?"
Heins hoofd viel plotseling neer op zijn arm; krampachtig
schokten zijn schouders op in snikken.
„Hein — Hein — zeg nou wat er is.... Hein.. . ."
Diep snikte de jongen:
„Omdat ie vroeger toch zóó was — en nou ...."
Stil nu zaten de twee andere kinderen, en luisterden angstig naar
Hein, die maar dóór snikte in dat nieuw zacht medeladen.

AVOND
DOOR

JULIUS

DE BOER.

De avondhemel fulpen, strak,
Violet-en-bruin....
Een boom ontplooit er boven 't dak
Ruischlooze kruin.

De scheem'ring is op aarde een droom,
En bijna stil,
Hangt over 't huis, — hoog in een boom
Eve' windgetril.

Een klok in de lucht teér als zij,
Luidt vér heel zacht.
Een vogel in de kruin dichtbij,
Die weent zijn klacht.

Ik hoor het bijna niet, het leven
Uit verre stad,
't Komt groot en stil, ik hoor het even
Langs avondpad.

AVOND.

De hooge boom, zijn volle kruin
Nu roerloos stil.
De witte bloemen in den tuin
Zoo puur en stil.

O avond, droom-zacht schemeruur
Van rust en vrede!
Is 't ál volbracht na langen duur,
Na droom en bede?.

Nog dwaalt er eenzaam moe gerucht
Heel zonder wil,
Van 't groote leven, in de lucht,
Heel hoog en stil....

De vogel zingt zijn laatste tonen zacht
Zuiver en schoon ... .
Het al wordt stil.... Sluim'rend van nacht
In droomenwoon ... .
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W. G. VAN NOUHUYS.
Lorres ondance de GEORGE SAND et d'ALFRED DE MUSSET,
publiée intégralement et pour la première fois d'après
les documents originaux par Felix D é c ori, aver
dessins d'Alfred de Musset et fac-similés d'autographes.
Bruxelles, E. D e m a n 19o4.

Het eeuwfeest der geboorte van Aurore Dupin met de onthulling van haar standbeeld in den tuin van het Luxembourg te
Parijs, heeft dit jaar in 't bizonder de aandacht gevestigd op de
schrijfster, die gedurende een tijdvak van meer dan veertig jaren
door haar geschriften groote belangstelling wekte. En de uitgave
van haar correspondentie met Alfred de Musset, voor 't eerst in
haar geheel bijeengebracht, verlevendigt de herinnering aan twee
jaar in haar leven, waarin haar invloed op een der geniaalste
dichters van haren tijd haar eigen beteekenis nog belangrijk
verhoogt.
De verhouding tusschen de Musset en George Sand is zoo vaak
het onderwerp geweest van allerlei geschrijf, de oorzaak voor
uitspraken van zoo zeer verschillenden aard, de aanleiding tot
zooveel gissingen en laster, dat men mocht verwachten de uitgave
van deze brieven te zien aangrijpen als gelegenheid voor althans
een poging om met deze onweerlegbare bewijzen in de hand aan
beiden recht te doen, voorzoover een derde ooit eenig woord kan
meespreken over een verhouding als tusschen deze beiden heeft
bestaan. 1 ) Recht vooral ook aan háar, want we weten maar al
te goed dat een vrouw die buiten de maatschappelijke orde gaat,
veel meer van de publieke opinie, van haat en achterklap te lijden
t) ,Il y a tant de choses entre deux amants dont eux seuls an monde peuvent étre
juges." G. Sand.
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heeft dan een man. En zelfs met een oppervlakkige kennis der
feiten kunnen we al goed begrijpen de klacht van George Sand
in een van haar Lettres d'un Voyageur, door tusschenkomst van
De Musset gepubliceerd in de Revue des deux Mondes van Sept. 18 34.
„Nul n'a été plus outragé et plus calomnié que moi, et nul ne

s'est cramponné avec plus de douleur et de force à l'espoir d'une
justice céleste et un sentiment de sa propre innocence. Depuis que
la publication de quelques écrits 1 ), trop sincères et trop courageux
pour qu'on la pardonnát à une femme 2 ), a fixé sur mon nom
quelques regards étonnés ou curieux, it n'est pas de mensonge
dégo{itant, pas de soupcon monstrueux et stupide, pas de récit
extravagant et infect, dont on ne se soit efforcé de le souiller.
Depuis ce moment, je n'ai pas pu dire un mot, écrire une ligne,
faire un pas, sans que mes intentions les plus pures aient été
flétries odieusement, et soumises aux plus basses interprétations."
We voelen, al houden we geen rekening met de bizonderheden
waarop zij doelt, de algemeene gegrondheid van deze klacht. Het
kan eenvoudig niet anders of een jonge vrouw die in haar werken
ideeën verkondigde als de hare, moest wel het voorwerp worden
van de praatzieke nieuwsgierigheid eener frivole maatschappij en een
gemakkelijk te treffen doel voor de tegenstanders van haar intenties.
Te eer, waar zij in haar particulier leven den talloozen braven
zooveel aanstoot gaf. Een jonge vrouw en moeder die met een
harer kinderen haar woonplaats Nohant en haar man verlaat, om
te Parijs in manskleeren het leven van jonge artiesten mee te
leiden , die dan na andere afdwalingen een liaison heeft met een zes
jaar jonger dichter, op wiens geniaal eerste werk de algemeene
aandacht gevestigd is, — zulk een vrouw kan er zeker van zijn
niet gespaard te zullen worden ! .... En men heeft haar niet gespaard.
Haar verhouding tot Alfred de Musset is haar met volle maat toegemeten. Het ergste was voor haar vijanden nauwelijks erg genoeg —
terwijl op den duur hun invloed zoo groot bleek, dat zelfs de man,
die eerst pogingen deed om haar tegenover het publiek hoog te
houden, ook nadat zijn liaison met haar een failure bleek, na eenige
jaren op een wijze over haar ging schrijven die zijn karakter weinig
eer aandeed. Maar daarover straks.
i)

2)

Indiana, Valentine, Lflia, 7acque$.
Ik cursiveer.
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In de voorrede van dezen brievenbundel, d e r t i g jaar na haar
bovenstaande klacht geschreven, komt zij op den laster terug, spe
verhouding tot de Musset rakend. En de toon verraadt-cialhre
de innige gekrenktheid, de verontwaardiging nog na zooveel tijd.
Zij schrijft daarin aan Emile Aucante:
„Vous connaissez toutes les lettres qui m'ont été écrites par Alfred
de Musset, et toutes celles qu'il a reques de moi! Vous savez que
cette correspondance est la meilleure réfutation des calomnies dont
j'ai été 1'objet.
„Parmi toutes ces calomnies, it en est quelques-unes qui m'ont
blessée profondément, quelque habituée que je sols à tout supporter
en ce genre 1 ); et voici celles que je tiens à réduire à neant: L'accusation de jalousie litteraire! Celle d'avoir été la cause d'une
grave maladie, en suscitant a Alfred de Musset des chagrins antérieurs
á cette maladie; celle de l'avoir mal soigné, négligé, abandonné
durant cette maladie; de l'avoir affligé, menacé, chassé durant sa
convalescence; celle enfin de l'avoir rappelé et ramené à moi pour
1'af$iger et le menacer encore.
„Tout cela est odieux et stupide, et si étranger à mon caractère,
si contraire à mes instincts, que je n'éprouve aucun besoin de m'en
justifier durant ma vie 2 ). Il me semble que la plupart de mes
contemporains se lèveraient pour me dire que c'est inutile ... .
„Mais l'appréciation .... peut devenir confuse pour ceux qui
nous survivront. Quand notre présent sera leur passé, it en sortira
un peu de légende, et la legende qui n'est qu'un ensemble de
versions diverses, s'emparera du fait actuel et n'y laissera peut -étre
plus rien de vrai. Voilà pourquoi je tiens, dans l'intérét de la
vérité, à ce que la correspondance que je vous confie puisse être
publiée un jour."
Duidelijk wordt hiermede het doel der uitgave omschreven. En het
komt me voor dat bij eene bespreking van dezen brieven -bundel in de
eerste plaats met die bed o cling moet rekening gehouden worden.
Derhalve wekt het mijn verwondering, dat verschillende beoordeelaars juist dat punt zoo goed als buiten beschouwing lieten. Ja
zelfs lijkt het of enkelen de gelegenheid te baat genomen hebben,
om hun oordeel over of liever vooroordeel tegen de auteur George
Sand nog eens zoo kras mogelijk te formuleeren. Alsof het drom
,

i) Ik cursiveer.

2)

Is 't noodig op de hoogheid hiervan te wijzen?
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ging! ... Alsof met dit boek de nakomelingschap niet gelegenheid
gegeven werd, om, in verband met wat langs andere wegen tot haar
gekomen was, te trachten rècht te doen, en zoo onpartijdig mogelijk
de algemeen geldende opinies aan een herziening te onderwerpen.
Het krast sprak zich uit Remy de Gourmont in de Zktercure de
France van Juli 11. - Hij maakt zelfs van de gelegenheid misbruik
om op een onridderlijke wijze over haar particulier leven in 't alge
te spreken. 't Gaat niet aan hier al zijn beweringen te volgen,-men
maar een paar punten wil ik even releveeren, ter overtuiging dat
een parti pris hem zoo onbillijk mogelijk maakt. Hij zegt o.m.:

„L'amour qu'a célébré (? v. N.) George Sand pourrait étre
appelé l'amour-caprice. Il s'agit d'une folie qui durera six mois,
dont on guérira par un voyage, qui servira de thème pour de
prolixes écritures. Le caprice échevelé qu'elle éprouva, d'une facon
intermittente, pour Musset de 1833 à 1835, ne I'empêcha nullement
de rédiger, pendant ce temps-là , trois ou quatre romans."
Bij de behandeling der brieven zullen wij zien dat de eerste
zinnen een gewild-scheve voorstelling bevatten, en wat het laatste
aangaat, is het niet in hooge mate onbillijk om een vrouw, die
van haar arbeid léven moet, die er op staat onafhankelijk te blijven,
die daarbij de roeping in zich voelt om haar voelingen uit te
spreken, te verwijten dat zij van het eenige middel dat haar daartoe
ten dienste stond, gebruik maakte — nl. van haar pen? Heeft
De Musset in die jaren nièt geschreven en dat geschrevene nièt
gepubliceerd? Met volle gerustheid schrijft zij zelve aan Musset
(29 April '34) over haar „travail de cinq ou six heures par jour"
en hij denkt er niet over haar die vlijt ten kwade te duiden.
Een tweede grief is een zinnetje in haar brief van i5 April '34:
een hartelijken brief na hun eerste breuk. Zij wil zijn moederlijke
vriendin blijven : „(son) vrai camarade, (son) infirmière, (son) ami
(et) quelque chose de mieux que tout cela." Dan volgt er iets
verder: „Le monde n'y comprendra jamais tien. Tant mieux."
Wat zegt De Gourmont hier nu van?.... „Ainsi elle salt qu'un
jour ou l'autre on ouvrira les rideaux, et elle jouit de l'étonnement du public devant une passion si littéraire." 1
Is dat niet een zin uit zijn verband rukken en kwaadaardig
interpreteeren?
)

i) Ik cursiveer.
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En eindelijk trekt hij na lezing van deze dikwijls zoo innig trieste
correspondentie de concluzie: „Cette vie bien remplie, terminée
par une vieillesse heureuse et encore laborieuse, fut certainement
agréable á celle qui la vécut."
Logischer kan het al niet!
Terecht heeft Mr. J. N. van Hall in De Gids op de dwaasheid
van andere zijde gewezen, om ontsticht te zijn over het onbescheidene
van deze publicatie. Hij wijst er op dat beide betrokkenen in hun
werken verschillende malen zelf de aandacht hebben gevestigd op
het tusschen hen voorgevallene.
Trouwens, het is m. i. afdoende dat deze correspondentie door
George Sand zèlve voor publicatie bestemd werd. Dat voorkomt
alle bedenkingen.
De heer Van Hall acht de brieven tevens belangrijk om hun
literaire verwantschap met werken van Musset, geeft daarvoor
een paar belangrijke aanwijzingen — vanzelf zal in de bladzijden
die hier volgen op nog meer punten van overeenkomst, ook
met werk van George Sand gewezen worden.
Het is mijn plan een poging te doen om, deze brieven in verband beschouwend met den tijd waarin ze geschreven werden en
met wat ons langs anderen weg van de beide auteurs als mensch
is bekend geworden, te komen tot een billijke appreciatie. Meer
zal het mijn bedoeling zijn een poging te doen tot benaderend
verklaren dan tot oordeelen, omdat alle gegevens te zamen nooit
bij machte kunnen zijn ons door te doen dringen in dat geheimzinnige van de ziel, 't welk een mensch slechts bij enkele oogenblikken ervaart als de oorzaak van zijn handelen.

I.
De tijd, waarin George Sand en Alfred de Musset hun eerste
werken schreven, sloot aan bij den bloeitijd der Romantiek. En aleer
over hen persoonlijk te kunnen oordeelen, dienen we althans
eenigszins op de hoogte te zijn van de invloeden waaronder zij
leefden. Want beiden waren echte kinderen van hun tijd.
De eerste dertig jaren der ige eeuw waren in Frankrijk een periode
van groote woeling. Drie regeeringsvormen volgden elkander op en
in een land waar de politiek, meer dan in eenig ander, verband hield
met het literaire leven, kon het niet anders of de wisseling van
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régime moest invloed hebben op de literatuur. De groote strijd van
het laatst der achttiende eeuw was tot schijnbare rust gekomen
onder de ijzeren vuist van Napoleon, maar toen hij viel en de
Bourbon's weer tot den troon vermochten te naderen, ontbrandde
fel de kamp van oud tegen nieuw. De denkbeelden der revolutie,
zoowel als de idealen van het Keizerrijk, werden overvleugeld door
de reactie welke onder de witte kokarde het terrein veilig vond om
zich te doen gelden, en daarvoor geen terrorisme ontzag.
Kerk en koninklijke troon werden gesteund door de velen die
hun beurt hadden moeten afwachten en nu, in herstel van den
godsdienst en van feodale rechten, mèt hun eigen belang dat van
het vaderland trachtten te dienen.
In de literatuur gebeurde iets dergelijks. De invloed van de
encyclopedisten, van Voltaire had uitgewerkt. Het rationalisme dat
in de letteren eenerzijds saam gegaan was met den dienst van het
klassieke, anderzijds zich geuit had in zeer lichtzinnige, alle idealisme
met voeten tredende pornografie, wekte afkeer. Invloeden van
andere literaturen deden zich gelden — madame de Stal ontdekte
Duitschland: Goethe, Schiller e. a. werden bekend, — Shakspere,
Byron en Walter Scott vonden vereerders — en Chateaubriand richtte
de blikken naar gansch nieuwen horizon. Het vergallischte Wertherisme vond in René bewonderaars, Corinne en Delphine brachten
de vrouw in een sfeer van nieuwe ideëen en gevoelens, en in het
Christendom werden langs litérair-aesthetischen weg weer bekoringen ontdekt door wie het scepticisme der 18e eeuw niet meer voldoen kon. Van alle zijden kwamen de bestrijders van het ongeloof
— een nieuwe filozofie brak zich baan. In 1815 schreef Cousin:
„La preuve la plus répandue et la plus touchante de l'existence
de Dieu n'est-elle pas cet élan du coeur qui, dans la conscience
de nos misères et à la vue des imperfections de tout genre qui
nous assiégent, nous suggère irrésistiblement l'idée confuse d'un
être infini et parfait, nous remplit, à cette idée, d'une émotion
inexprimable, mouille nos yeux de pleurs ou méme nous prosterne
á genoux devant celui que le coeur nous révèle, alors méme que
la raison refuse d'y croire.
Is niet als een laatste opstand van de kortelings zoo hoog verheven Rede onwillekeurig belichaamd in die door mij gecursiveerde
woorden ? — en hooren wij er niet de echo van in de bekende
verzuchting van Musset: „malgré moi l'infini me tourmente" ?
IV
48
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Ik noem hier ook nog Lamennais, die in het geloof den krachtigsten steun prees voor den wil, die strijden ging tegen het
indifferentisme, dat hij „le mal du siècle" noemde, en die later nog
op George Sand een grooten invloed zal uitoefenen, als haar periode
van alleen gepassioneerde exaltatie achter haar ligt.
De dichters en schrijvers, voorzoover zij tot de romantiek gerekend kunnen worden, keerden echter meer uit aesthetisch welbehagen, dan uit innige vroomheid tot hoogschatting van den
godsdienst terug. De reactie tegen de idealen der 18e eeuw dreef
er hen vanzelf toe. Het koude, cynische, spottende, en het academische na-klassieke, had een tegenwicht noodig in het sterk subjectieve,
persoonlijk gevoelige, en dat sloot zich bij intuïtie aan bij een
aesthetisch zich voordoend christendom. i).
Chateaubriand werd de leider der nieuwe jeugd: als René, als
de lieveling der vrouwen, als schrijver van Le genie du Christianisme,
als pelgrim naar Jeruzalem, als voorvechter der legitieme regeering.
Na hem en naast hem kwamen Lamartine en Victor Hugo — de
twee grooten van het tweede tijdperk der romantiek.
In tweeërlei opzicht is de romantiek in Frankrijk geweest een
streven naar uitbreiding, naar vernieuwing door uitbreiding. Van
bijna uitsluitend nationaal werd de literatuur door Mme de Staël,
door Chateaubriand en de beoefening der groote Engelschen,
meer cosmopolitisch — terwijl ze terzelfder tijd door bovengenoemde
invloeden en door revolutionair verzet tegen een verouderde poëtiek
zich ontworstelde aan de overheersching van het pseudo- klassieke,
vernieuwing zocht in de middeleeuwen, aangetrokken werd —
vooral in Victor Hugo — door de gothiek, en door schrijvers en
dichters vóór Malherbe, in wien Boileau den eersten dichter zag.
Vooral trad bij de romantici voorop het individueele, het subjectieve. Tegenover het harde, nuchtere der vorige eeuw kwam
het persoonlijk gevoel. Het revolutionaire van '89 werkte nu in
de meest ontvankelijke gemoederen. Maar niet de rechten van den
mensch collectief, de rechten van het ik werden gediend. Wetten
en conventies waren het werk van menschen, zoodra zij de vrije
uitleving van het ik belemmerden — weg er mee! Vrijheid voor
het persoonlijke bovenal.
i) Zie vooral op dit punt Julian Schmidt, Geschichte der Franzesischen Literatur

soit Ludwig XVI.
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Dreef deze gevoels- cultus vanzelf in de richting der mystiek —
een verschijnsel, dat we in de laatste jaren opnieuw hebben kunnen opmerken en dat zich veel sterker dan in Frankrijk in Duitschland openbaarde, — hij had door zijn revolutionairen oorsprong
uitteraard een verzet in zich tegen de conventioneele moraal, was
een ontkenning van de geldende geijkte ethische begrippen, een
streven naar vrijmaking.
Zulk een tijd, als waarin de romantiek in de literatuur en het
gevoelsleven in de maatschappij meer den boventoon voert, is vanzelf veelbewogen en eischt krachtige karakters.
De politiek in Frankrijk werd omstreeks 183o niet meer geleid
door het gezond verstand alleen, neen, hoofdzakelijk door het
g e v o e 1. Dat overheerschte. Zeer kenmerkend is een brief van
Guizot in 1831, waarin hij als uiting van de ridderlijke bewogenheid des volks een oorlog niet ongeschikt zou achten. De revolutie
was pas achter den rug, onder den burger-koning diende men weer
oude idealen van vrijheid, en een opkomen voor Polen zou het volk
zeer gunstig stemmen. Hij schreef: „Je ne puis trop vous prier de
réfléchir que nous ne sommes pas dans un moment de raison, oh
les moyens tout raisonnés du système représentatif suffisent. Je
suis persuade qu'une guerre serait utile, bien entendu si Von parvenait à la limiter. Je serais disposé à la risquer en exigeant beaucoup pour la Pologne. C'est bien plus populaire que la Belgique.
Pourquoi? Parce que c'est plus d r a m a t i q u e. La France est pour
le moment dans le genre sentimental bien plus que
dans le genre rationnel."
Zoo iets — dan is dit overtuigend. 1
Door deze beknopte en uitteraard slechts hier en daar op de
hoofdzaak een blik werpende algemeene beschouwing, hoop ik
voldoende den achtergrond te hebben aangetoond, waartegen de
beide hoofdpersonen moeten gezien worden.
)

i) Men leze wat in 1830 Heine te Parijs schreef in de nieuwe uitgaaf van zijn Reisebilder en hoe die zelfde toon nog doorklinkt, zij 't meer met ironie getemperd, drie jaar
later in zijn Salon. In 1830 moest in 't Sckluszwort van den romanticus de klassieke
Goethe 't nog ontgelden. „Meine Seele hebt, and es brennt mir im Auge, and Das
1st ein ungenstiger Zustand fitr einen Schriftsteller, der den Stoff beherrschen and
hubsch objectiv bleiben soli, wie es die Kunstschule verlangt and wie es auch Goethe
gethan....it
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II.
De eerste ontmoeting van George Sand 1 ) met Alfred de Musset
had plaats op een diner, door de Revue des deux Mondes in 18 33
haar medewerkers aangeboden en waarbij het toeval ze naast elkaar
deed zitten. Het moet een ontmoeting geweest zijn als van twee
vreemdelingen. Zij had er niet naar verlangd. Kort te voren schreef
ze aan Sainte-Beuve die den jongen dichter bij haar introduceeren
wilde: „ .... réflexion faite, je ne veux pas que vous m'ameniez
Alfred de Musset. Il est très dandy, nous ne nous conviendrions
pas.... 2 )
Was hierin iets van de instinctieve vrees, die waarschuwt voor
het gevaar?
Hoe verschillend deze twee menschen!
George Sand, de vrouw van negenentwintig jaar, wat had zeal
een leven achter zich .... Als jong meisje, later als jonge vrouw,
getuige van familie-twisten, in zichzelve zich opsluitend met haar
intieme gedachten, eerst in mijmerzieke jeugd meenend in de stilte
van een Parijsch couvent bevrediging te zullen vinden voor neiging tot
het mystieke, dan zonder liefde getrouwd met een man die haar
onverschillig bleef, maar in het huwelijk een tijdlang zoo geheel opgaande in het moederschap, dat de oppervlakkigen haar alleen als
huisvrouw konden apprecieren 3), — dan meer en meer de overtuiging voelend dat zij niet de vrouw was voor het kalme leven
in den huiselijken kring, meer en meer geneigd te gehoorzamen
aan den drang van al sterker gevoelde roeping, eindelijk den band
met haar gezin verbrekend, en als vluchtend met een harer kinderen naar een omgeving, waar zij zich zelf kon zijn, haar persoonlijkheid vrijelijk zich ontplooien kon.
z) Sedert de samenwerking met Jules Sandeau aan haar eersten roman Rose et Blanche
had. Aurore Dudevant-Dupin dien nom de plume aangenomen.
2) ARVEDE BARINE, Alfred de Musset p. 57.
3) ,,Elie etait devenue, s'il faut l'en croire, une campagnarde engourdie, en apparence
au moins, elle s'appliqua m@me à devenir une bonne femme de ménage" ... Toen Lélia verschenen was, schreef een gewezen huisvriend haar: „Lélia, c'est une fantaisie. Ca ne
vous ressemble pas, a vous qui étes gaie, qui dansez la bourrée, qui appréciez le lépidoptère, qui ne méprisez pas le calembour, qui ne cousez pas mal et qui faites très bien
les confitures." E. CARD, George Sand p. 27.
't Is geen zeldzaamheid dat de naaste omgeving zich in de kennis van een persoon
vergist L..
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Welk een geloof in eigen kracht, welk een vertrouwen in willen
en kunnen, welk een energie is er in die jonge vrouw belichaamd
geweest .....
Idealiste was ze, kampen wilde ze, na de vrijmaking van het
eigen ik, voor de rechten der persoonlijkheid in algemeenen zin,
voor de rechten der vrouw in 't bizonder. We mogen niet meer
mee kunnen met hare opvattingen van geloof, van liefde, van
menschelijkheid, we moeten eerbied hebben voor de wilskracht,
den door niets neer te slanen werklust, die haar haar heele lange
leven bijbleef. Zij had den moed harer overtuiging en zij had óók
den moed te toonen dat die veranderen kon.
René Doumic heeft terecht van haar gezegd dat zij bovenal
v r o u w bleef. Wat haar een tijdlang geheel op deed gaan in haar
moederschap, het echt vrouwelijke, deed haar telkens onder den
invloed komen van krachtiger persoonlijkheden. Maar het vrijuit,
zonder eenig voorbehoud reageeren op dien invloed was altijd van
háár, droeg steeds het merk van haar innerlijk leven, en daardoor
heeft al haar werk het persoonlijke dat vanzelf weder invloed uitoefent 1 ).
En denken we ons nu naast deze hoogst intelligente, krachtige
vrouw, voor een groot deel op het land opgegroeid, aan dat gastmaal, waar stellig mondaniteit en vernuft en intelligentie mee
aanzaten, den dandy-achtigen Parijschen dichter, zes jaar haar
jongere!....

Alfred de Musset was, vergeleken met haar, een Zondagskind.
Geboren uit een harmonisch huwelijk, verzorgd door een liefhebbende moeder, groeide hij in weelde op, en waren alle omstandigheden er als op ingericht om hem lichamelijk en geestelijk zoo
voorspoedig mogelijk te doen ontwikkelen. )m hem niet de strijd
van verwanten, in hem niet het geslingerd worden van zijn affectie,
nu her- en dan derwaarts. Valt hij door zijn eerste gedichten in
ongenade bij zijn tante de chanoinesse, die uitzondering bevestigde
den regel van goede verstandhouding.

i) „Mme de Staël a 1'esprit tout viril: c'est un écrivain penseur; George Sand avait
beau s'habiller en homme: elle était femme jusqu'au bout des ongles." Revue d. d. Mondes
15 Juin 19o4.
Hij bespreekt ook haar invloed op de Russische literatuur, de waardeering van
schrijvers als Toergeniev en Dostojewsky.
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De strijd in hem was een zuiver geestelijke en wellicht was hij
er zich zelf niet van bewust. Van vaderszijde zuiver achttiende
neigingen geërfd hebbend, als afstammeling uit een geslacht-euwsch
van „hommes de lettres ", — neigde zijn ziel door invloeden van
moederszijde sterk naar het romantisch - gevoelige, en duidelijk is
in zijn werk aan te toonen waar nu de eene dan de andere beheersching den boventoon voert. „Il est comme double. Quand it
est ému, it est du XIXe siècle plus que personne, nerveux, douloureux, passionné et saignant, criant sa misère et son désespoir
en vers immortels qui sont de purs sanglots; quand it est calme,
II est le plus aimable, le plus spirituel, le plus leger et le plus
charmant des conteurs, des humoristes et des faiseurs de petits
vers du XVIIIe siècle" 1 ).
De strijd in hem waarvan hij zich wel bewust was heeft hijzelf
de ziekte van het kind der eeuw genoemd, en in de eerste hoofdstukken van diens Confessions getracht de oorzaken ervan aan te
wijzen. Echter op weinig overtuigende wijze. In De Musset is dit
merkwaardige verschijnsel vast te stellen, dat hij als kunstenaar
zeer zelfstandig zijn eigen weg gaat, den onwil van een gansche
groep iets oudere vrienden - romantici trotseert door een hun veel
te vrije allure, later (1836) zelfs zeer krachtig en critisch tegen
de romantiek optreedt z), ergo alles bijeen den indruk maakt van
een man die wil en weet wat hij wil, — toch als mensch lijdt
aan innerlijke zwakte, aan de kwellingen van een twijfelende, steeds
onzeker slingerende ziel. Het ongeloof der 18e eeuw kon hem evenmin voldoen als het geloof der ige. Den invloed ondergaande van
Byron's sceptische helden, meepeinzende en lijdende met Hamlet
onder een te zwaar noodlot, met aanleg tot idealisme in 't pessimisme der groote geesten verdolend, smachtend naar schoonheid,
naar 't sublieme, en zijn dagen gevend aan laag genot dat spoedig
walgde en in zijn ziel een niet meer uit te wisschen vlek naliet 3 ),
I) EMILE FAGUET,

Histoire de la littérature fran;aise. II 347•

2) Hoogst belangrijk zijn uit dat jaar de Leitres de Dupuis et Cotonet, waarin hij
geestig de geheimen van den romantischen stijl ontsluiert! Trouwens, reeds in 1831
bespotte hij de romantieken „aux visages blêmis" (Pensées de Rafael).

3) La Coupe et les I?vres :
Le coeur d'un homme vierge est un vase profond:
Lorsque la première eau qu'on y verse est impure,
La mer y passerait sans laver la souillure,
Car l'abtme est immense et in tache est au fond.
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het hoogste van 't leven eischend en niet bij machte het hooge
wat voor 't grijpen was vast te houden — ziedaar iets van 't
tegenstrijdige zielsbestaan van Musset. We kunnen er verklaringen
voor vinden in een zenuwlijden dat zich al in zijn jeugd openbaarde — het feit blijft.
Zijn uiterlijk had door een frissche jeugdigheid groote bekoring
— en hij kon beminnelijk zijn als een kind. Maar 't minste was
soms al voldoende om al dat beminnelijke te verjagen en hem in
een paroxysme van woede te doen opstuiven. Hij was een kind
van 't oogenblik, in wien we, om een tegenstrijdigheid te meer
vast te stellen, een bijna altijd kalme houding tegenover vaak zeer
onrechtvaardige, domme critiek kunnen waardeeren.
George Sand kende ook de wisselingen van stemming, waaraan
elke artistieke natuur onderhevig is; ook zij had vaak zeer duidelijke neigingen getoond tot zelfmoord. Maar zij had zich veel meer
leeren beheerschen: er was in haar door haar gansch andere jeugd
een krachtiger wil ontwikkeld, en de practische levenszorgen hadden
aan haar natuur vanzelf meer leiding gegeven.
Wat den jongen dichter tot deze gerijpte vrouw, wat haar tot
hem aantrok? Ik zal niet wagen te gissen naar wat voor hen zelven
een verborgenheid zal gebleven zijn. Zooveel is zeker, de sympathie kwam vanweerszijden. Zijn eigenaardige bekoring boeide
haar en hij was overweldigd door haar wonder -mooie donkere
oogen. 1 ) Naar de teekeningen van Musset te oordeelen, die een
groote aantrekkelijkheid zijn van dezen brievenbundel, was zij geen
schoonheid. Haar profiel geeft een lange, slechts even gebogen lijn
voor voorhoofd en neus, maar een zeer fuyante kin. Volgens andere
portretten was haar mond veel breeder dan Musset's teekeningen
doen vermoeden. Hij zal in 1833 nog dichter gestaan hebben bij
het gladde page- portret van Devaria, dan bij het gebaarde van
Bida of van Gavarni. Allergeestigst is de caricatuur door hemzelf
vooraan in dezen bundel, met het geëmacieerde gezicht tusschen
woest aan weerszijden opkrullende haarlokken, de wespentaille en
de uitbollende broek.
i) Aan een brief van 3o April 1834 voegt hij een viertal sonnetten toe. In het eerste
(fait an bain, jeudi soir 2 aoilt 1833) spreekt hij de liefde toe en vinden wij deze verzen:
Jamais amant aimé mourant sur sa maltresse
N'a dans deux yeux plus noirs bu ta céleste ivresse ... .
Een Anklang hiervan hooren we nog in Lucie (Mei 1835).
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Is Alfred de Musset na den Revue- maaltijd haar boeken gaan
lezen, en moeten wij het als een beleefdheid beschouwen als hij
haar daarop een gedicht stuurt, geschreven bij de hèrlezing van
Indiana? Hoe dit zij — het gedicht is in verband met wat er
volgde belangrijk genoeg.
Hij was getroffen door het hoofdstuk waar Noun, die Raymond
liefheeft, tracht haar omhelzingen voor die van Indiana te doen
gelden.
Noun wordt voor De Musset de gemakkelijke liefde:
Groyant que le bonheur eest une nuit d'ivresse.

en Indiana:
O George! nest-ce pas la pale fiancée
Dont lange du désir est 1'immortel amant?
Nest-ce pas 1'Idéal, cette amour insensée
Qui sur tons les amours plane éternellement?
Ah, malheur á celui qui lui livre son áme!
Qui couvre de baisers sur le corps d'un femme
Le fantóme d'une autre, et qui, sur la beauté,
Veut boire l'idéal dans la réalité!

Is 't niet in dien eersten brief van hem als een profetie van wat
gauw in vervulling zal gaan? Hij bedoelde het zoo heel anders!... 1
Ziedaar dus de correspondentie begonnen, en in de tien eerste,
meest korte brieven, alle van zijn hand, is de toon gewoon vriend
Een enkele maal (to) komt er iets teeders in de scherts.-schapelijk.
„Si vous étiez venue hier soir, je vous aurais remercié sept fois
comme ange consolateur et demi, ce qui fait bien proche de Dieu".
't Zijn toespelingen op gebeurtenisjes, op bezoeken, en in 5 op
)

i) Uit den brief van 24 Juni 1833 blijkt nog iets. Men heeft in Lélia in de verhouding der hoofdpersoon tot Sténio een toespeling willen lezen op de verhouding der
dichteres tot den dichter. Twijfelde ik hier aan toen mij een uitgaafje van Lélia „La Haye
1833" (nadruk ?) in handen kwam, — dat Alfred de Musset na hun eerste ontmoeting in
het laatste vers van bovenvermeld gedicht haar reeds met Lélia toespreekt is afdoende,
om vast te stellen dat met Sténio in dien toen al verschenen roman niet hij bedoeld werd.
Die dwaling werd mede verspreid door den voor het overige zoo wel gedocumenteerden
Julian Schmidt die zegt: „Lélia hatte noch einen eignen Hautgoát. Dass in der Heldin
vielfach die Dichterin selbst sich ausspricht, lag auf der Hand: aber auch in Stenio
schimmert eine wirkliche Figur durch. Es war der Dichter Alfred d e Muss e t...
Zwischen ihm and G. Sand bestand ein leidenschaftliches Verhältniss" ... Franz. Literatur
II. 375.
Het heeft hier den schrijver wat geschemerd.
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een reisplan: „ ne mourez pas avant que nous n'ayons exécuté ce
beau projet de voyage, dont nous avons parlé." Hij prijst (8) het
sterk persoonlijke in haar werk. Voor hem als echt romanticus
un livre, c'est un homme, ou rien". Hij wil George Sand vinden
in haar werk en niet „ madame une telle faisant des livres". En
hij vindt haar.
Eens, na een wandeling samen, wordt het hem te machtig. De beslissende brief wordt geschreven. 't Kan alleen wat verwonderen bij
een zoo expansieve natuur, dat de bekentenis per brief geschiedde.

„Mon cher George, j'ai quelque chose de bête et de ridicule

a vous dire. Je vous l'écris sottement en lieu de vous 1'avoir dit,
je ne sais pourquoi, en rentrant de cette promenade. J'en serai
désolé, ce soir. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un
faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici.
Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis

amoureux de vous."
De Musset wist niet, toen hij zijn liefde betuigde, dat zij weerklank zou vinden. Brieven ii en 12 zijn een-en•al onzekerheid.
Maar ook zij had hem lief: de teerling was geworpen: twee jaren
van weinig vreugde en veel leed wachtten hen beiden.
Aanvankelijk waren ze beiden vol illuzies. Hij had voor 't eerst
een vrouw lief, die hij niet als vroegere maitresses alleen als
speelgoed voor dartele uren beschouwde, en in haar leven was —
ondanks of door haar voorafgaande liaison? — de liefde voor dezen
jongen, genialen man als een renouveau.
Maar toch lijkt mij het verschil groot. Bij een vrouw als George
Sand met zooveel ervaring, zooveel persoonlijkheid, een vrouw
die twee kinderen heeft en zes jaar ouder is dan haar minnaar,
zal vanzelf het moederlijk element een belangrijk aandeel hebben in
haar liefde, en dat zal zich te sterker doen gelden, naar mate hij
zich als min krachtige, als weifelende persoonlijkheid doet kennen.
George Sand was — niet als kunstenares, maar als mensch -zijn meerdere. Zij bezat veel meer „bon sens ", veel meer zelfvertrouwen en fermeteit.
Er is geen twijfel aan, of zij zijn liefde oprecht beantwoordde.
En er is iets bizonder kloeks in de wijze waarop zij haar verhouding aanvaardde. Zij schrijft er over aan Sainte•Beuve, maar
vraagt hem geen „discretie ". Ieder mag het weten. Zij is vol van
Musset's lof.
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„Ici, bien loin d'être affligée et méconnue, je trouve une candeur, une loyauté, une tendresse qui m'enivrent. C'est un amour
de jeune homme et une amitié de camarade .... Je l'ai niée cette
affection, je l'ai repoussée, je l'ai refusée d'abord, et puis je me
suis rendue, et je suis heureuse de l'avoir fait". Toch volgt er nu
in den brief van 25 Augustus 1833 een zinnetje, dat beteekenis
krijgt in verband met latere uitingen: ,,Je m'y suis rendue par

amitié plus que par amour...."
Een maand later aan denzelfde: ,..... je suis heureuse, très
heureuse .... Chaque jour je m'attache à lui; chaque jour je vois
s'effacer en lui les petites choses qui me faisaient souffrir; chaque
jour je vois luire et briller les belles choses que j'admirais. Et puis
encore, par-dessus tout ce qu'il est, it est bon enfant, et son intimité
m'est aussi douce que sa préférence m'a été précieuse."
Ik heb met opzet deze geluksbetuigingen aangehaald, omdat er
m. i. uit blijkt dat de liefde van de schrijfster samengaat met een zich
rekenschap geven zoowel van eigen gevoelens, als van zijn kwaliteiten. 't Is niet de liefde van een amoureuse die vaak alle onderscheidingsvermogen mist. Zij is onder zijn charme geraakt, maar niet
verblind voor zijn fouten.
Haar liefde is half- moederlijk 1 ). En daardoor juist kan zij van
hem verdragen de echt kinderlijke afwisseling van beminnelijk en
lastig zijn, vergoelijkt zij zijn vlagen van jaloezie, van onheuschheid met de betuigingen van spijt die nooit op zich laten wachten.
Bij het lezen dat zij in hun innigste oogenblikken steeds chaste
bleef, moest ik denken aan de verhouding van madame de Warens
tot Jean Jacques Rousseau. In hoeverre heeft ze zelve daar ooit aan
gedacht? En heeft juist dat geen aandeel gehad in het ongelukkig
verloop van hun liefde?
Het is wel zeer opmerkelijk dat zij zelve in Lélia een verhouding als tot De Musset heeft voorgevoeld. „Alors un homme vint,
et je l'aimai. Je l'aimai du même amour dont j'avais aimé Dieu et
les cieux, et le soleil et la mer. Hélas! cet homme n'avait pas
vécu des mêmes idées. Il connaissait d'autres plaisirs, d'autres
extases: it eítt voulu les partager avec moi ...." (II. i).
i) Lees in dit verband deze plaats uit Elle et Lui I, waar gesproken wordt van de
ontwakende liefde in Thérèse Jacques: „Elie aimait sincèrement ce malheureux enfant.
Artiste enthousiaste sous son air calme et réfléchi (ik cursiveer), elle avait voué une
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En in een volgend hoofdstuk treffen deze woorden: „elle déposa
sur ses lèvres un long baiser de mère et d'amante."
We mogen de liefdesgeschiedenis dezer twee niet afscheiden
van de liter a t u u r. Ze werden beiden ook door háar beheerscht,
en 't verwijt dat ze van hun liefde weer literatuur gemaakt hebben,
treft de een zoo goed als den ander.
Het zou me veel te ver voeren eenigszins in details te schrijven
over de najaarsmaanden van 18 33.
Beiden hebben later, hij in Les confessions d'un-enfantdusiècle
(„grand roman autobiographique qui est assez ennuyeux.” Em.
Faguet.), zij in Elle at Lui uitvoerig van hun liefde verteld. De
brieven in dezen bundel zeggen er niets meer van. Tusschen zijn
bekentenis van den zomer 1833 en zijn eerste schrijven in 1834
ligt hun verblijf in Italië.
Het reisplan waarvan ik boven repte, ging door. Na een meestal
idyllische, maar al wat stormachtige verhouding gedurende den
herfst, vertrokken zij in December naar het zuiden.
Voor ik over de eerste brieven zwijg moet ik nog op een paar
opmerkelijke overeenkomsten wijzen.

In brief io, 1833, van De Musset lezen we: „J'ai pleuré comme
un veau pour faire ma digestion, après quoi je suis accouché par
le forceps de cinq vers et un(e) hémistiche."
In het eerste boek van Elle at Lui gebruikt George Sand dit
zoo: „le pauvre homme qui vous parle arrache une à une, par le
forceps de sa volonté" etc.
In brief 12: „Oui George, voilà un mur; vous n'avez oublié
qu'une chose, eest qu'il y a derrière un prisonnier."
Elle at Lui I: „vows n'avez oublié qu'une chose, eest qu'il y
a derrière ce mur un prisonnier."
We zullen zien dat dit zelfde — Mr. van Hall heeft er in De
Gids reeds op gewezen — ook bij Musset voorkomt.

a

sorte de culte, disait-elle,
ce qu'il eut pu étre (de auteur cursiveert) et it lui en
restait une pitié pleine de gáteries oil se mêlait encore un vrai respect pour le génie
souffrant et fourvoyé. Si elle eí t été bien certaine de ne pouvoir éveiller en lui aucun
mauvais désir, elle l'eflt caressé comme un fils ...."
Ligt hierin niet tevens de verklaring van haar aanvankelijk weigeren, als hij zijn

liefde verklaart?

(Wordt vervolgd.)
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Henri Borel, Lelie'nslad. Amsterdam, P. N. van Kampen en
Zoon , zonder jaartal.
Dit boek is het vervolg op
„Leliane ", van denzelfden auteur,
zoo staat er gedrukt tegenover den
titel, en dies zij het ook hier vermeld, opdat ieder die genoten heeft
van dat vorig werk zich haaste ook
„Lelienstad" aan te schaffen. Hij
kan dan verder lezen van Paulus,
hoe hij „van de breede Koninginnebrug huiverend zag over de wijde,
grijze rivier, die Leliën stad scheidt
in twee helften. Vóór hem zag hij
het verre rivierverschiet, met hooge
bruggen, en nog eens bruggen, en
bruggen... en als hij éven omzag
(vooral niet te lang zeker! H. R.) ,
waren het weér bruggen, op groote
afstanden, zonder eind. Overal lagen
kolossale, zwarte stoombooten en
zware zeilschepen, en donkere, lange
nachtschuiten, vólbeladen. Sommige
dreven stil op het water met
sombere drommen van loonslaven,
zwoegend onder ruggen-krommende
lasten; zij waren als monsters, die,
onverzadiglijk, werden gevoederd"
(bl. r) ... „Het was als een donkere,
veege vaart uit een heidensche hel
(hoe vreeslijk! Als 't nou nog maar
een christelijke hel was geweest!
H. R,), met zuchten, en steenen ,
en wanhoopsgeschreeuw. En woest-

wreed viel de kille mist (brr! zoo'n
woeste mist! allerakeligst! H. R.)
al zwaarder en zwaarder over dit
duistere gebeuren" (bl. 2). Paulus
stond dan ook te rillen van angst.
„Het was alles zoo groot en zoo
zwart en zoo genadeloos " (bl. 3) .. .
„Hij voelde een benauwing, alsof
hij straks zou stikken" (bl. 3). Maar
dat valt dan mee, hij stikt niet, en
zijn vriend Elias legt hem uit wat
't allemaal is „ al die booten ... al
die schoorsteenen ". Het bevreemdt
ons eenigszins, dat hij daar nog zoo
weinig idee van had, als we vernemen
(op bi. ii) dat „hij had gelezen de
groote werken van sociaal-economen,
véél over de economie, en de staat
(dat 's lang niet-huisodkne
hetzelfde, ziet u! H. R.) en vooral
over de natuurlijke, sociale evolutie,
waar Elias' partij nu alle heil van
verwachtte"... „Maar uit geen dier
boeken had gesproken het groote
erbarmen, de goddelijke chariteit
(men moet toch maar Fransch kennen! H. R.), die Paulus bij intuïtie
het éénige geneesmiddel wist voor
d° universeele ellende. 0! Dat
placide geloof in de tijden! ..."
Enfin, Paulus heeft dan niet veel
verwachting van de sociaal-democratie, gaat dus niet met Elias mee
naar zijn vergadering maar „klopt
den volgenden morgen aan bij
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Marcelio ", een anderen vriend,
adjudant of zoo iets van prinses
Leliane. Die moet hem helpen aan
een particuliere audientie bij Haar
Koninklijke Hoogheid. Wat hij dan
doen wou? Wel doodeenvoudig:
„haar biddend afsmeeken, om genadig te zijn en haar koninklijke macht
aan te wenden, voor het recht en
de waarheid ". Marcelio wil hem wel
helpen, ofschoon hij er niet bepaald
heil in ziet. Hij houdt een fraaie
rede, getuigend van meer practischen
blik op de zaken; zie je, zegt hij
o. a., 't komt alles door het egoisme,
dat is het! „Als dat egoisme er niet
was, kerel, wat zou de wereld gauw
veranderd zijn. Als er maar enkel
menschenliefde was, heel gewone
huis-of-tuin menschenliefde, zooals
J,zus die predikte, dan was alles
inééns klaar". . „De geheele
maatschappij , zooals zij nu is, berust
op het laagste eigenbelang, dat zich
onder het masker Christendom en
liefde voor Koning en Vaderland
verschuilt, om zijn afschuwelijk
aanschijn te bedekken"... „Paulus
keek hem in stomme verbazing aan ".
Geen wonder!
Om 't nu maar even kort te vertellen, Paulus waagt het er op, gaat
mee naar Monte-Regina, waar de
prinses vertoeft, logeert daar, lang
niet min, in het groote hotel ,,Regina-Palace ", dat daar „smetteloosblank uitstaat boven al 't andere ",
komt daar ook in „het blanke,
prachtige Casino" met z;,n „kuische
kleur van reine room" („Hier werd
gespeeld, als kinderen gespeeld met
geld", zegt de schrijver in zijn
bewonderenswaardigen stijl). Maar
Paulus speelt niet, hij ontvliedt het
„roomen Casino" (bl. 79), krijgt zijn
audientie, valt der prinses te voet,
en ... durft zeer langen tijd niets te
zeggen. Maar ,,komaan. . .” zong
haar stem weer, „u is hier toch niet
voor niets gekomen ... zeg ons nu
alles, zonder schromen"... ,,En
plotseling flitste het in hem op, dat
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hij alles verzaakt had in de extase
van zijn eigen ziel". . . „Hier was
ales wit, en rijk en rein; maar vèr,
ginds in de stad, zwoegde het volk
in rook en roet, veilden de droeve
vrouwen haar lichamen in zonde en
schande ". En dan spreekt hij, vertelt
't aan de prinses, dat haar „droeve
geschandvlekte zusteren zwerven
langs boulevards en kaden om te
veilen haar klagelijk lijf" en dat hij
het gezien heeft „het pratte poenendom" enz., enz... ; weer een mooie
speech! ... Klagelijk lijf , pratte
poenen komt er nog een paar maal
in voor. Maar ,,de prinses zag op
hem neer, een kouden, verachtelijken
blik ". -- Ga !" zeide zij, streng, en
wees naar de deur, terwijl zij tikte
op een schel.
't Is een misse boel! En Paulus
in arrenmoede, gaat dan maar
schrijven „in heel eenvoudige, onversierde taal, die juist zoo was, als
zijn gevoel noodig had, om zich
naar buiten te uiten ". Precies zooals
Borel, ziet u, en 't effect is ook
hetzelfde, hij wordt ook een beroemd
man, ondanks dat héél eenvoudige
van zijn taal, terwijl toen juist een
„keurige, precieuse woordkunst taal
in de mode was ". Maar hij wil niets
weten van dien roem en ... och, maar
ik kan dat alles niet oververtellen.
Men leze! Men leze! 't Is veel te
mooi om 't zoo te verklappen...
De prinses intusschen trouwt met een
moscovischen prins, een „echte
barbaar, in den dos van zijn zwarten
langen baard , en met bloed-beloopen
oogen ".
Paulus ziet hen samen op het balcon
van haar paleis staan, hij ziet „het
roode, door drank verwoeste gezicht
uit den langen zwarten baard benschen ", en „in het helle licht van de
electrische lampen zag Paulus zijn
donkere oogen schitteren van een
onheilig vuur"... „Dat was te veelt..."
En Paulus vlucht naar zijn bosschen , vlucht naar Willebrordus (gij
kent dien zeker, uit „Leliane"?),
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blijft er geruimen tijd, maar .. .
rust vindt hij niet op den duur.
„Terwijl hij, in zacht gemijmer
den loop der sterren volgde" .. .
„zwierven honderden van zijn hongerige zusteren door de straten der
stad, om haar schande te verhuren
voor wat brood" (bi. 220) ,,klagelijk liepen de jammerlijke vrouwen
der schande..
Hij krijgt een briefje van Elias.
Het „Recht gaat zegevieren, en de
dageraad van het Licht breekt aan".
En hij gaat terug naar de stad, waar
hij nog net bijtijds aankomt om de
prinses het leven te redden en zelf
bloedend te sterven aan haar borst!...
Men leze, men leze!
Wat mij betreft, die deze laf-zoete
massa plichtmatig ver-kouwde en
ver-douwde, ik ben blij dat de laatste
kleverige brokken mijn weerstrevende
keel gepasseerd zijn, ik voel nog
alleen wat pijn in mijn kiezen, zooals
je dat hebben kunt van dat trekkerigtaaie kussentjesgoed. Ook heb ik nog
in mijn neus de wee e geuren (de
„vage essence-geuren ", zou Borel
zeggen) van de taartjeswinkel waar
ik gezeten heb al dien tijd, zie maar
steeds voor me de roome reinheid
(of reine roomheid?) van al die witgelakte kasten met hun gouden
randjes, waar de zoete dranken en
vla's in stonden, en dan al die laden
en bladen met taartjes, de „kuische
kleur" van die „reine room", en
de wiegelige stapels moscovisch gebak ... Ik ben toch wat draaierig,
zou ik nu zeggen...
Maar ik zal maar eens gaan loopen
door den herfstwind en er heelemaal
niet meer aan denken, dan zal 't
wel overgaan. En dan maar weer
gauw eens een frisch, goed boek
lezen, zooals er gelukkig toch ook
nog wel verschijnen in Nederland...
Neen, er maar niet meer aan denken!
Want soms, als 't zoo plots in je
opkomt, dat het allerbeste en mooiste
wat er bestaat op de wereld al maar
door wordt bepoeteld en besmoezeld

door dezen schrijver, — ja, dan
zou je 'm! ...
Niet meer aan denken! .. .
S. Kalff, Multatuli- Opstellen.
Rotterdam, B. van d e Wat Bring, 1904.
Dit bundeltje bevat: r °. een ietwat
ouderwetsche reisbeschrijving — van
zijn tochtje naar Mainz, Wiesbaden
en Ingelheim vertelt de Heer Kalff
en herdenkt daarbij nu en dan Douwes
Dekker —, 2 0. iets over de ons
tegenwoordig al heel weinig meer
interesseerende figuur van Mina
Kruseman, 3 °. een sympathieke aan
Brieven van mevr.-kondigvae
E. H. Douwes Dekker—van Wijnbergen aan mej. Stephanie Etzerodt,
later mevr. Omboni, 4 0, een onuitgegeven brief van Tine — onuitgegeven althans vóór het boekje van
Dr. A. S. Kok, de „Multatuliana"
verscheen — en 5 0 . een artikel over
Brata Yoeda, alias A. M. Courier dit
Dubekart en zijn boek, de „Feiten ",
nu ook al meer dan 30 jaar oud,
misschien al bijna vergeten. Maar
daarom juist had dit laatste stukje
wellicht het meeste recht op den
herdruk, men mocht wel weer eens
herinnerd worden aan dien moedigen
kerel, destijds veroordeeld wegens
laster, ofschoon het, als Multatuli
van hem schreef, „moeilijk wezen
zou iemand te vinden die minder
op een lasteraar lijkt dan hij ".
Wel onderhoudende lectuur geeft
dit boekje, maar. • er staat weinig
in over Multatuli en heelemaal niets
nieuws of bizonders over wien dan
ook. Ja, als iemand eens een goede,
volledige levensbeschrijving van
Douwes Dekker gaf! Want, ofschoon
de heer Kalff er blijkens zijn voorrede ,,vele" kent, wij wachten er
nog steeds, en met ongeduld, op.
Maxim Gorki, In de Steppen.
Vertaling van J. KVYLMAN. Utrecht,
H. Honig, 1 9 04.
Deze jonge Russische schrijver —
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hij werd in '68 geboren — kan zijn
5 i-jarige landgenoot Korolenko menig lesje geven. Ook hij is misschien
nog niet gróót — daarvoor nog te
weinig harmonisch — maar hij is vol
krachtig leven en , ofschoon hij soms
lijkt maar wat in zijn baard te
brommen en zijn woorden onverschillig-weg neer te gooien, zijn
werk is zooveel ernstiger en dieper,
zooveel waarachtiger dan dat van
den oppervlakkigen humorist. Ook
hij durft zich niet ten volle uitspreken — men zou hem gauw en voor
goed wegstoppen in Siberië! — maar
onder zijn kwasi cynisch-koele,
abrupte vertelzinnen, met bijna
woeste gedachtesprongen, proeft men
méér dan wat zachte gevoeligheid,
merkt men de bittere smart, de
moeilijk onderdrukte woede van den
zich geketend voelenden man. Gorki
vertelt van de „zwervers" in de
steppen en de kleine steden, van de
allerarmsten, minst ontwikkelden.
En hij is geen „meneer" die schrijft
over die barrevoeters, hij is één van
hen, hij is de geniale zwerver, de
eens „machtelooze", die zich macht
verwierf met zijn pen. Soms heeft
hij een sentimenteele bui, heeft hij
romantische, ja melo- dramatische
neigingen als elke „man uit het volk".
Maar doorgaans kijkt hij zoo scherp
en juist, ziet hij eiken trek op die
bruine, gegroefde gezichten, ziet hij
Tchelkache, den dief, „in zijn snor
glimlachen", ziet hij de „groote ,
klare kinderoogen van Konovalov ",
den onverbeterlijken zuiplap.
Ik kan hier de zes verhalen van
dit boek natuurlijk niet navertellen.
De waarde is zeer verschillend.
„Tchelkache" en „Konovalov", de
beide langste, betiteld, zoo eenvoudig, met de namen der hoofdpersonen, lijken mij de beste. In „Makar Tschudra" wordt het eigenlijke
verhaal gedaan door een ouden Zigeuner en, natuurlijk, zijn taal blijft
geen spreektaal, dat zou niet volte
houden zijn twintig bladzijden lang;
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toch hindert het onnatuurlijke. Ook
door de beslist romantische stemming valt deze vertelling uit den
toon. Heel bizonder door diepte van
menschenkennis is „Kaïn en Artem",
het verhaal van den mooien krachtproleet, eenUebermensch in zijn soort,
die het afzichtelijke, slaafsch-schuwe
joodje niet dankbaar blijven kan voor
zijn redding, hij wil wel maar hij
kan 't niet uithouden, vriendelijk
met hem om te gaan, hem te beschermen, hij durft ook niet, tegenover de dorpsgenooten; zoo misselijk
zwak en laf kan zoo'n sterke kerel
zijn.
Beschrijving is er niet veel in dit
boek, 't blijkt Gorki vrijwel uitsluitend om de psychologie van zijn
figuren te doen zijn. Toch schijnt
het begin van „Tchelkache" te bewijzen, dat hij ook breeder gegeven
krachtig zou kunnen omvatten.
Zooals gezegd, ik ken geen Russisch, maar dat dit boek slordig is
vertaald staat toch vast bij mij. Er
zijn blijken dat de vertaler (ver
oorspronkelijke Rus--talser?)h
sisch hier en daar niet heeft begrepen
en dat hij zich ook in zijn eigen taal
niet zeer zuiver vermag uit te drukken. Om van schoonheid te zwijgen.
Sommige zinnen zijn tot onbegrijpelijke nonsens verworden. Maar, al
doende leert men, het laatste gedeelte is wat de taal betreft het beste.
Janneke de Pionierster, door
Amsterdam, V a n
Holkema & Warendorf, 1904.
Die Janneke is een Delftsch meisje,
frisch en flink, gezond en vroolijk,
die niets wil weten van haar flauwen
neef, Thee-teetje, al heeft die ook
nog zooveel geld, liever jaren wacht
op Henk Offenberg, den armen maar
eveneens frisschen, flinken enz. student, die, door haar liefde tot werken
gebracht, zijn examens aflegt met
een vaartje. Maar dan — wil hij
naar Indië, naar Rameleh, een
buitenpost, waar men pas begonnen
LOUISE B. B..
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is goudmijnen te exploreeren. Hij
kan daar een aanstelling krijgen als
mijn-ingenieur; in Holland heeft hij
geen vooruitzichten; over drie jaar
zal hij terugkomen, met zijn spaarduiten, en dan zal de bruiloft ingaan.
Janneke begrijpt dat het moet, de
Ze
flinke meid, en wat doet ze?
gaat mee. Eventjes trouwen en
weg!... Van de eenlijk achterblijvende moeder vernemen we niets;
ook de dood van den vader was
zonder spoor van emotie vermeld.
Nu is 't allesbehalve een paradijs
daar in Rameleh; de kapitein van
de boot, iemand die ook al niet aan
nerveuze overgevoeligheid is bezweken, heeft éven voor de aankomst
nog gelegenheid gevonden den jonggehuwden op de hoogte te brengen
van wat er hun wacht: leven in
een „diepen, warmen, groenen kuil,
een reusachtige uitholling in de
bergen ". Een koortshol, maar waar
de verveling en de melancolie haast
nog erger zijn dan de koorts! En
wat hun nog meer teleurstelt
de
ontvangst is niets hartelijk, nogal
luguber zelfs; het vijftal heeren dat
op verschillende surrogaten van le—

—

—

—

vensgenot voortvegeteert in Rameleh,
ze blijken volstrekt niet gesteld op
damesgezelschap. Die eerste dagen
en nachten zijn heusch allernaarst
voor het jonge paar.
Maar Janneke slaat er zich dapper
door heen, zij slaagt er in bij zichzelf
en haar man bij wien nu wel eens
'n bui van on- flinkheid dreigt de
fermte er in te houden en ten slotte
redt zij 't heele gezelschap van
moreele verwildering en wordt de
pionierster van 't gezinsleven te
Rameleh. Hoe ze dat nu doet, moet
ge zelf maar eens lezen, Hollandsche
vrouwen en jonge meisjes, want voor
u is 't geschreven, dit prettige,
frissche, gezellige boek!
—

—

Wat zou ik daar tegen hebben?

Zoo'n boek bedoelt immers enkel
lectuur, geen litteratuur te zijn! 't Is
waar: het had daarom toch wel iets
beter geschreven kunnen worden,
wat losser en natuurlijker, de dialoog
vooral; ik denk niet dat Louise B. B.
zal volhouden, dat zij wel werklijk
heeft hooren praten zoo. Op bl. 22
zegt Janneke, van neef Theodoor
sprekend: „Al schertste ik met hem,
nooit gaf ik hem het recht te denken,
dat ik zijn gevoelens zou deelen !"
In dien trant is er veel. En schoone
oraties, met tusschenzinnen en woorden als „echter" en „reeds".
Toch, ondanks.., ja, ondanks
véle gewichtigheden, bezit zoo'n boek
voor mij zekere charme, dezelfde
waarschijnlijk die Janneke's lief bijdehand persoontje voor me hebben
zou. 't Is zoo door-en-door vrouwelijk,
typisch vrouwelijk. Geen poging om
de misère, de verveling en melancolie
zelven te geven, te doen doorvoelen,
de schrijfster babbelt er met ons
over, heel lief, en verzwijgt, fatsoen lijkheidshalve, al wat „plat" zou
,,klinken", al dat waar „men" zoo•
niet over spreekt in gezelschap, b.v.
hoe 't ongedierte in Henk en Janneke's eerste huis niet alleen leven
maakte, maar natuurlijk ook leelijk
beet ... Louise B, B. praat en vertelt, bijna altijd lachend, een beetje
behaagziek, maar wat ze vertelt is
gebeurd, dat begrijpen we wel. Zij
ontroert ons heel zelden. Maar ze
houdt ons prettig aan de praat.
Maar, geachte schrijfster, wat zijn
rotsteenen? Ik vond ze op bl. ir
en toen nog eens op bl. 172.
Moet men uitspreken: rots-teenen of
rot-steepen?... Plaag ik u? Ja, hè,
die drukfoutenduivel I... En hij maakt
't ditmaal bont, mejuffrouw, foei, foei,
hebt u bl. 169 b.v. bij de correctie
overgeslagen?
—

V e rb e t e r i n g. Bela corrigeerde niet zèlf de Verzen in de Aug.-afl.Men leze blz.
181 vs. 3v. o. voor eenvoudig: eerwaardig; blz. 185 vs. 8 v. b. voor wollekens: wollekskens; vs. Iz v. o. voor tranen: tronen.
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HET ROOMWITTE KOETJE
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

Laag en klein onder een groepje hooge populieren, geelachtigwit gekalkt, met groene vensterluikjes en rood pannendak, stond
Cleve's eenzaam huisje aan het kruispunt van vier blonde zandwegen,
midden in de wijde korenvelden ...
Het lag er als een eilandje in volle zee. Effene, teer-groene zee
in het voorjaar, als een meer zonder rimpelingen; grijs-groene zee
vol deiningen en golven in de hooge, door den wind bewogen
Juni-halmen; stil-brandend-gele zee van rijpen rijkdom onder het
felle zonneblauw der Juli- en Augustus-hemelen .... Omheen, als
verre steile kusten, waren de donkere boomen van de horizontlijn.
In lichten laai stond het gouden koren met de laatste praal van
al zijn roode en blauwe en paarse bloemen dan te rijpen en
te sterven. Hoog in de ijle lucht zongen de zoete leeuwerikjes er
hun laatste juichlied over uit, en dan kwamen de talrijke mannen
en vrouwen met sikkels en zeisen, en zuchtend viel het gouden
koren op de blonde aarde neer.
Toen werd het veld als een reusachtig groot kerkhof. Alom verrezen de roerlooze „stuikjes" daar waar maandenlang het wassend
koren had geleefd en getrild. Het waren als ontelbare, grijsgele
grafzerken, ten allen kante verspreid op een slagveld, waar groote
smart en droefheid was geleden. En iets van die droefheid bleef
treuren in 't doodsch-stille daar staan van al die „stuikjes." Geen
enkel aartje trilde meer, en over het naakte stoppelveld was nu
geen ander geruisch dan het stil-melancholisch gezang der krekels,
en geen andere beweging dan af en toe het waggelend gefladder
met knippende vlerken van een dof-bruinen, eenzamen vlinder.

III.
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Enkele dagen stonden de „ stuikjes " zoo te treuren. Toen kwam
er weer stille beweging en vreemd leven in. De eene helden achterover, als manhaftige strijders in trotschen toorn, anderen zakten
schots en scheef door elkaar, als slachtoffers in gefolterde houdingen.
Er waren er bij die schenen te vechten, en er waren er andere die
een wilden rondedans schenen te dansen, gelijk nauw - omstrengelde
vrouwengestalten met wijd - uitwaaiende rokken. Hier en daar lag
er een heelemaal plat ten gronde, als een droef- vernielde wezen,
dat met gevouwen handen en het voorhoofd tegen de aarde, om
genade bidt. En over al die gestolde houdingen van vreemd -fantastich leven daalde dan het schemerlicht in zwaar- benauwde stemming, alsof ginds verre, aan den lagen horizon, in het verschieten
en smelten der kleuren, een groote stille hand al de schitterende
avondverven: het rood, het blauw, het groen, het purper en 't
oranje tot één droeve, dof-glanzende grijsheid door elkander had
geveegd....
Toen werden zij allen weggenomen. Velen met vorken op wagens
gegooid en als zooveel lijken weggevoerd, naar verre boerenschuren.
Anderen ter plaatse zelf tot hoopen gestapeld, als heele dorpen
grijze huttekens met spitse stroodaken. En heel het veld daar omheen werd dan één doodsche uitgestrektheid van bruine, vette, omgewoelde aarde, tot de najaars- gewassen: de bieten en de rapen,
er opnieuw teer - groenend over kleurden, en eindelijk de sneeuw
er haar groote blanke deken over uit kwam spreiden.

En Cleve's nederig huisje, eenzaam in het veld onder den hoogen
van 't groepje populieren, leefde al dat stille leven mede..
Door zijn kleingeruite raampjes scheen het, als met oogen, over
de wijde vlakte te kijken. Ouderwetsche bloemen: bruine en gele
violieren, roode kersauwkens, en een heel mooie struik van schitterend -roze mostrozen, pronkten en geurden langs de zwartgeteerde plint van 't gele geveltje; en vlak naast het boogvormig
deurgat rankte een wingerd op, sierlijk festoenend met trossen en
gebladerte den heelen bovenrand van 't huisje, en aan den zuidkant
klauterend tot boven op het roode dak, waar hij van den kleinen
schoorsteen als een vaasje met afhangend groen had gemaakt. Achter
het huis stond een rood steenen stalletje naast een bouwvallig
houten afdakje waarin het karretje stond en de trekhonden lagen,
tros
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en even verder, onder de hooge kruinen van de altijd suizende
populieren, was nog een houtmijt en een heel klein steenen hokje
— het ovenbuur — waarin eenmaal per week het roggebrood
gebakken werd.

Stil leefde 't huisje mede het omgevend leven ...
In vroege voorjaarszon stond het frisch op 't helder - groene veld
te lachen en te schitteren. Licht en vreugde blonken den heelen
langen dag uit al zijn kleine, in lood gevatte ruitjes. En 's avonds
sloot het rustig zijn groene luikjes, als trouwe, moede, toegevouwen
oogleden, en in heldere manenachten stond het stil te slapen en
te droomen, zoo eigenaardig licht en haast doorschijnend in zijn
geelwitte kleur, alsof het 't schijnsel van de mane zelve was, dat
uit zijn stille muren straalde.
Een heelen tijd zoo stond het flink ten gronde uit, als 't ware
in trotsch bewustzijn van zijn sterkte heel den omtrek domineerend.
Maar langzamerhand rezen de omringende gewassen al hooger en
hooger, en dan scheen het huisje naarmate steeds lager en kleiner
te worden, met wegkrimpende geveltjes, met dichtgroeiende oogeraampjes, tot het alleen nog maar vertoonde de spitse kap van
van zijn rood pannendak als een vuurvonk tusschen 't deinend
groen der korenvelden en het trillend blauw des hemels. Toen scheen
het klein en zwak geworden, als iets dat weldra zal verdwijnen.
De blonde golven der korenzee zwollen al stager en stager tot zijn
vernieling op, en zelfs de hooge populieren, die het anders beschutten
en beschermden, schenen het dan ook, onder de logge massas van
hun donkere kruinen, in de diepte neer te willen drukken. Maar
met het vallen van de halmen rees het op eens weer licht en
triomfant ten gronde uit, en van dat oogenblik leek het aldoor te
groeien en te rijzen, tot het weer heel alleen stond over 't naakte
veld, met al de gewassen klein en nederig om zich heen, en 't
fiere tooisel van de eenmaal hoog in blauwen hemel suizelende
populieren - kruinen als een gouden kleed van weelde rondom zijn
muren gespreid.
s

Zij woonden daar met hun vijven: Cleve, zijn vrouw, en drie
kinderen. „Drie en half" zei Cleve sinds een tijd, als hij in vroolijk
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ondeugende luim was, want het vierde zou ook weldra
komen.
Cleve was vellenplooter en koopman in konijnen. Eiken ochtend
reed hij met zijn kar en honden weg, om konijnen te koopen.
Hij bezocht ontelbare huisjes en boerderijen, soms uren verre rijdend,
en eerst met den invallenden avond kwam hij terug, zijn hondenkar
volgeladen met teenen korven, waarin de levende konijnen zaten. Die
werden alien, nog denzelfden dag, meestal bij avondlicht in 't stalletje geslacht en gevild. Het vleesch ging naar een grooten koopman, in de het naastgelegen dorp; de vellen, op stokken. uitgespannen, werden in de zon te drogen gesteld, en later, als er
veel bij elkaar waren, heel veel, honderden of duizenden, in de
stad aan een fabriek van bont verkocht. Terwijl zorgde de vrouw
voor het huishouden en voor de kinderen.
Irma, het twaalfjarig meisje, was een tijdlang naar school geweest, maar bleef nu thuis voor goed, om moeder te helpen. Zij
moest op Pierken, haar jonger broertje, en op Seelevie, haar zusje
passen; en heele dagen, als 't mooi weer was, lagen zij met hun
drieën op het gras onder de hooge boo men, of midden op den
kruisweg vóór het huisje in het zand te spelen.
En ook zij leefden mede; in hun doen en spelen, het stille leven
der natuur in hun onmiddellijke omgeving. Soms zagen zij vuilnat
en grauw als modder; soms waren zij grijsgrauw en geel als zand.
Soms waren zij getooid met in elkaar gevlochten kransen en festoenen
van witte bloemen; een ander maal van roode bloemen, een ander
maal van blauwe bloemen, of van gele of paarse bloemen, al
naar gelang er op dat oogenblik witte of roode of blauwe of gele
of paarse bloemen in de omringende velden bloeiden. Er kwam
een tijd dat heel hun gezicht en hun handen bevlekt en bemorst
waren met het bijna zwart-roode sap der rijpe wijnkersen; en er
kwam een tijd dat zij haast groen zagen van bleekheid, door het
overdadig eten van onrijpe appels en peren. En er was ook een
tijd dat ze heel vreemd op een gedrochtelijk soort beveerde of behaarde dieren leken, toen zij hun gezicht en handen volplakten
met de overvloedig uit de hooge populierenkruinen neerzwevende
witte -watte- pluisjes. Meikevers, met draadjes aan de pooten vastgebonden, kapellen, waarvan de door 't beduimelen verkleurde
vlerken glazig leken, en jonge vogeltjes met nauwlijks stoppelende
vleugels, hadden zij in overvloed. Zoodra het hooge koren gemaaid
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was liepen zij met hun slingerende vliegers over de kale vlakte,
en tegen 't najaar zakten zij dikwijls af naar de lagere weilanden
om kikkers te slaan, waarvan zij dan de billetjes, in heete asch
met uitgedolven aardappels gebraden, lekkerbekkig opsmulden.
Het waren rakkers, alle drie.

Cleve was een man van vijf en veertig jaren, klein van gestalte,
met een mat-geel, door pokkeputten ontsierd gezicht, waaraan de
groote, heldere, grijsblauwe oogen een uitdrukking van innemende
zachtheid gaven. Hij hield niet van zijn betrekking, die hij van
zijn vader had overgenomen. Zijn zachte aard had liever iets anders
gekozen dan het onophoudend slachten van die hulpelooze dieren.
Zijn groote illuzie was eenmaal genoeg te bezitten om een klein
boerderijtje te kunnen betrekken, waar hij, al was 't ook maar
één enkel koetje zou houden ....
Dáár, op een half uurtje afstand van zijn eenzaam huisje, in de
lagere, vruchtbare gronden, lagen, omringd van hun heerlijke boomgaarden en dreven, al de schoone, groote, rijke boerderijen waar
hij haast eiken dag langs kwam. De witte huisjes, de roze huisjes,
de blauwe huisjes, de hooge schuren en stallen met hun grauwe
spitse stroodaken, de oude, ruige, knoestige, gekromde fruitboomen
met het spelend kantwerk van hun schaduwloover op het zonnig
gras vol boterbloemetjes en madeliefjes, al die vruchtbaarheid en
schoonheid lag daar als in overtollige schatten om hem heen verspreid,
en telkens dacht Cleve in weemoedig vergelijken met zijn eigen nederig
huisje en zijn heel schraal bogerdje: „ 0, wat is het hier toch alles
schoon, en wat zijn ze gelukkig, de rijke boeren die hier kunnen
leven ! " Geen nijd noch afgunst was 't in hem; alleen het onbewust
gevoel van een intieme poëzie, die bij het zicht van zooveel moois
diep in hem leefde, zonder dat hij het ooit anders uit kon drukken
dan door bewonderende blikken, en een halfluid in zich zelf gegepreveld: „ o da es hier toch scheune! da es hier toch scheune ! "
En zoo was ook steeds het woord dat hij sprak tot al die rijke,
dikke, vroolijke en gezonde boeren, telkens als hij op hun hoven
kwam om konijnen te koopen:
— 0, da es hier toch scheune! Gulder weunt hier toch scheune!
De dikke rijke boeren moesten er soms om lachen, en spottend
plaagden zij hem.
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— Woarom 'n keupt ou euk azeu gien hofsteê, Cleve, mee al
't geld da g' achter ons k'nijnen verdient?
Maar Cleve kon niet mede lachen. Hij antwoordde ernstig, met
een helderen blik van zijn goede, eerlijke, grijs-blauwe oogen,
dat hij nog maar juist verdiende 't dagelijksch broodje voor zijn
vrouw en kinderen, en dat zijn eenige hoop was misschien eenmaal,
op een heel bizonder goed jaar, een klein sommetje over te hebben,
om er een jong koetje mee te koopen.
— Hawel, riep eens boer Trooster, een der rijkste en vroolijkste
boeren, „wilt-e dees vizze keupen ?"
En meteen wees hij naar een jong wit vaarsje, dat huppelspringend met zweependen, zwaaienden staart over den zonnigen
boomgaard rende.
-- Da 'k moar 'n kost! da 'k moar de cenzen 'n ha! zuchtte
Cleve.
— Ge meug plakken 1 lachtte Trooster, die in bizonder gulle
en vroolijke stemming was.
Maar Cleve schudde 't hoofd en zuchtte opnieuw. De winter was
niet kwaad geweest, en hij had al vast een sommetje op zij gelegd,
maar toch nog niet genoeg, en ook.... dat kleintje dat weer
komen moest. Och neen, het kon niet, hij mocht er maar niet
aan denken, het was wreed van Trooster, hem zoo te tenteeren.
En vol begeerte en spijt ging hij even naar het koetje kijken, dat
nu weer kalm aan 't grazen was. Het was een heel mooi koetje,
heel en al wit, room-wit, met oranje-achtige rimpelkringen om de
oogen en een oranjeachtige rimpelstreep tusschen de achterdijen.
Het zag er zoo frisch en gezond uit, en de doordringende melken muskusgeur die het uitwasemde, deed Cleve van verlangen 't
water in den mond komen. Hij streelde 't even zacht over den rug,
en bevoelde als kenner de schoften en de heupen.
— Hawel, lachte Trooster, „stoat 't ou an?"
— Joa 't zilde, antwoordde Cleve met een soort van vroomheid.
— Hawel, keup het, zeg ik ou, en kwiekt er van. 't Zal ou
twintig liters melk per dag geén.
— Hoevele moet 't kosten? vroeg Cleve, meer uit nieuwsgierigheid dan uit werkelijken koopzin.
)

i) Borgen.
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— Vijfhonder fran, sieferon, 1 ) omda ge gij 't zijt, en zes
maanden tijd van betoalen, sprak gulhartig de boer.
Cleve dacht even na. Dat fransche woord hetwelk de rijke boer daar
tusschen voegde, begreep hij niet, maar hij veronderstelde dat het
zeggen wou: niet af te bieden. Het was ook niets te veel voor
zulk een mooi beestje: het was alleen te veel voor hem.
— 'K 'n kan niet, 'k 'n mage niet, zuchtte hij, zich met inspanning van het tenteerend koetje afwendend.
En uit een soort schaamte, om den boer niet te laten merken
hoe diep het hem rouwde, gooide hij 't bij 't afscheidnemen op
een grapje:
— 'K hé thuis euk nog 'n koe die hoast weere melk zal geên !
En vlug stapte hij weg, terwijl de rijke boer achter zijn rug
om die goede klucht midden op zijn boomgaard stond te buikschokken van 't lachen.
* R

Dat mooie, roomwitte koetje van boer Trooster liet Cleve met
geen rust meer. Hij zag het telkens weer, in elke witte koe langs
zijn vele wegen, en 's nachts droomde hij er van.
Hij sprak er met zijn vrouw over. Roerloos, met een verlangen
zoo sterk als het zijne, stond ze naar zijn woorden te luisteren.
Zij had een beenderig -mager gezicht vol rosse sproeten, waarover
het glimmend vel zóó scheen te trekken en te spannen, dat de
groote oogen en de wijde mond op opengerukte scheuren en
holten leken. Dit gaf aan haar gelaat een bestendige uitdrukking
van verbouwereerdheid en angst, alsof zij onophoudelijk op akelige
tafereelen staarde. Haar borst was ingevallen en haar enkels waren
stokkerig -dun onder de korte rokken; alleen haar lijf was overdreven rond en zwaar, alsof al de kracht en de materie van haar
heele lichaam zich daar samen had getrokken.
— Joa joa, da we moar 'n kosten! da we moar 'n kosten! herhaalde zij voortdurend als antwoord op zijn tenteerende beschrijvingen. Maar helaas! het kon niet en het mocht niet. Haar zwaar
figuur van naderende moederschap betuigde onweerlegbaar en tyrannisch dat 't niet mocht; en, in tegenstelling met de meeste menschen
die vele bezwaren weten weg te redeneeren om een al te groot
i) Chiffre rond.
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verlangen toch verwezenlijkt te zien, bleven zij kalm en wijs genoeg
om hun illuzievolle begeerte aan den dwang der werkelijkheid te
offeren.
— Loat er ons nie mier van spreken en onzen tijd afwachten,
besloot hij philosophisch, met een teleurgestelde hoofdschudding.

Intusschen liep de zomer op zijn einde en de tijd der kermissen
kwam aan. De oogst zat veilig in de schuren geborgen, of stond
in schelven op het vlakke land, en weer rees Cleve's huisje hoog
boven de gele stoppelvelden en de bruine omgewoelde herfstlandouwen, met zijn tros van hooge populieren, als een eenzaam
eilandje in volle zee.
Beneden, in de lage, vette gronden, stonden de schoone boerderijen met hun groote grauwe schuren en hun kleurenrijke roze,
witte en groene woningen, midden in het goud en het purper van
hun lange dreven en rijpende boomgaarden, onder de heerlijke
Septemberzon te lachen en te schitteren. 't Was of ze allen frisch
toilet hadden gemaakt, en zelve meededen en pret hadden in kermis
drukte; en de rijke boeren liepen al van den vroegen-vrolijkhedn
kermis-ochtend in hun witte hemdsmouwen, als een bonte uitgelaten
veestapel op het zonnig gras onder de licht- en schaduwspeling
van de boomen heen en weer, terwijl de boerinnen, met haar mutsen
vol schitterende en wapperende linten, deden denken aan de veelkleurige vlinders die fladderden en aasden op de weelderig-bloeiende
en honiggeurende klavervelden.
Op de vlakte tusschen het dorp en de groote boerderijen zouden
dit jaar wedrennen met boerenpaarden plaats hebben. Dat was iets
nieuws, een plan van boer Trooster, die pas tot burgemeester was
benoemd geworden. Hij wilde nu ook eens de dorpelingen naar
zin gehucht lokken, waar ze anders voor hun plezier al heel
weinig kwamen, en reeds in den vroegen namiddag waren de doorgaans zoo stille en eenzame zandwegen druk met wandelaars en
toeschouwers bezet.
Cleve was in verrukking. De paarden moesten langs zijn huisje
voorbijrennen, en hij had al dadelijk de goede gelegenheid te baat
genomen, om onder het frissche lommer der hooge populieren
enkele tafels en stoelen en banken te plaatsen, een soort prieëlherbergje, waar hij bier en jenever verkocht. Het mocht wel niet,
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want hij had geen drankslijters -patent, maar wie zou daar aanmerking op maken. Geen concurreerende herberg bestond er in de
buurt, en Trooster zou er zeker ook niets van zeggen. Alleen de
veldwachter had eventjes wat schuin gekeken, maar Cleve was hem
al gauw met een paar „dreupels" gaan trakteeren, en nu stond
de handhaver der openbare veiligheid met glimmenden neus bij
den ingang van 't priëeltje wacht te houden, opdat alles er ordelijk
geschieden zou. Dat kon een goede dag worden voor Cleve; wie
weet of hij niet genoeg ontving om nu toch eindelijk Trooster's
roomwitte koetje te koopen? Hij stond achter de eerste tafel, druk
babbelend en kwinkslagen wisselend met de bezoekers onder het
tappen en bedienen, en zijn vrouw, door Irmatje geholpen, stond
bij de tweede tafel. Pierken moest nu maar wat op Seelevie passen,
en vooral opletten dat zij geen van beiden onder de hoeven der
paarden geraakten.
Een eerste ren was al voorbij gestormd: vuurroode, hijgende,
schreeuwende, zweetende en zweepende boeren, op dikke, schuimende
paarden in wolken van stof. Opgewonden van verrukking over het
welgelukken van zijn feest, verscheen Trooster met een heele schaar
rijke boeren en boerinnen bij Cleve in de schaduw van de populieren, om te drinken en eenieder te trakteeren. Hij merkte hoe
goed het Cleve ook ging in zijn verkoop, en riep hem lachend
toe van verre, met schetterende stem:
— Hawel ? .... zoe 't nog nie hoast goan? Komt-e morgen om
de vizze? Z' hén d'r mij gisteren zes honder fran veure geboón,
moar gij meug ze nog altijd hên veur vijfhonderd, sieferon. Iene
man, ien woord.
Cleve sidderde. Het ging, het ging. Hij had al heel wat ontvangen,
en zijn vrouw niet minder. Als het nu zoo nog maar een paar
uur. mocht blijven duren! Ja dan misschien morgen, wie weet....
— 'K 'n he d'r gien eten veuren! riep hij den boer schertsend
tegen, met zijn hemdsmouw het zweet van zijn aangezicht vegend.
— 'T 'n messan niet. 1 ) Ge meug z' in mijn kanten 2 ) baten
weén! 3 ) riep Trooster, door het bijzijn van al die andere boeren
en boerinnen in zijn opgeblazen boerentrots van rijkdom en vrijgevigheid gezweept.
I) Het komt er niet op aan.
2) Grasranden.
3) Laten grazen.

To
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Dat werd al héél mooi. Cleve, als in een duizeling van geluk,
die eensklaps al zijn bezwaren op zij schoof, was op 't punt af
om maar dadelijk den zoo bizonder mild- gestemden rijken boer bij
zijn woord te nemen. Hij liet even zijn klanten staan en wou op
Trooster afkomen, toen plotseling daarbuiten een geschreeuw opgalmde. „Ze zijn doar! ze komen! ze komen!" waarbij allen opvlogen en in éen drukte naar den weg toe holden. Cleve zelf rende
mee naar voren, om ten minste van dezen wedloop, die de mooiste
was, ook iets te zien.
In twee dichte, lange, bonte rijen aan beide kanten van
den smallen zandweg, stonden de toeschouwers als twee levende
menschenhagen, met scheef- uitgerekte halzen in de verte te kijken.
Hier en daar lagen kinderen plat ten gronde, hun hoofden tusschen
de beenen der grooteren. En ginds heel verre kwam iets aan, een
dikke gele stofwolk, waar af en toe zwaaiende armen met flitsende
zweepen hoog uit opschoten, terwijl de mulle grond dreunde, als
onder het dof- aanhoudend getrappel van honderden menschenvoeten.
In groote snelheid kwam dat gevaarte genaderd, en meteen werden
de paarden en ruiters meer en meer duidelijk zichtbaar, terwijl de
dubbele menschenhaag naarmate achteruit woei, als weggemaaid.
Twee paarden stoven vooruit, rechts en links van den landweg.
Een der ruiters had zijn pet verloren, en zijn haren waaiden, als
te berge gerezen, om zijn zweetend voorhoofd. Toen kwam er plotseling uit de stofwolk een derde naast gestormd, een groote zware
schimmel, die de twee anderen nog meer op zij drong. Het werd
in eens gevaarlijk, en gillend vluchtte de menigte een heel eind
ver in 't omgewoelde land. En wijl een der paarden ruischend
met de flanken in de haag vóór Cleve's huisje schuurde, ratelde
eensklaps een geklabetter van tegen elkaar kletsende hoeven, en
hoorde men meteen een korten schreeuw.
De foule stormde in elkaar achter de paarden, maar stoof dadelijk met scherp gegil weer uiteen voor een in dolle vaart nog nakomend ros; en eerst toen dit voorbij was zag men in het mulle
zand voor Cleve's huisje een bebloede knaapje liggen.
Twintig mannen te gelijk snelden toe en tilden het op, maar
het gaf geen teeken meer van leven. Het heele hoofdje was door
den slag van de hoeven vermorzeld.
— 't Wienst es 't? 't wienst es 't? riep men angstig van alle
kanten.
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Bleek en hijgend, een vreeselijk voorgevoel ten prooi, snelde
Cleve door de op elkaar gepropte menschenmassa toe ... .
En met een kreet van smart en wanhoop herkende hij in
't doode kind zijn Pierken! ... .

Dien nacht stond Cleve's eenzaam huisje op de kale vlakte onder
de hooge boomen als 't ware te lijden. De blinden waren niet
gesloten en lichten blikkerden en dwaalden heen en weer achter
de vensterramen. En het was telkens, in die vlug opschietende en
even vlug verdwijnende glanspunten, of het arme huisje vurige
tranen uitweende, en of gefolterde zielen daar rusteloos in wanhoop
rondzworven, op zoek naar een ontkomen dat niet meer te vinden
was. De heele kermisdrukte had ineens het huis der ramp ontvlucht,
en wie nog even in de buurt voorbij kwam, hoorde, als in een
nachtmerrie, vreemde en angstwekkende geluiden, met lange stilten
als van dood daar tusschen in. De menschen waren bang voor 't
huisje, bang voor 't wreede onheil dat er al het frisch geluk had
doodgeknakt; en van verre stonden zij er in den nacht naar te
kijken, als wachtten zij in superstitieuzen angst en gruwel, naar
een nog grootere ramp, die het nu geheel vernielen zou.
Eerst in den vroegen ochtend, bij het nuchtere klaren van den
dag, durfden zij er heen te gaan. En zij vonden er Cleve, bleek
en afgemat, met doffe oogen, stil-sprekende, of af en toe in angst
opstaande en vlug zwevend op zijn kousen door het doodsche huisje.
Hij leek wel zinneloos van verwarring, en hij vertelde vlug en stil,
als in een droom, aan de menschen die hem vol meewarigheid
omringden, dat Pierken dood was, door de hoeven der paarden
doodgetrapt, en dat een ander kindje, ook een jongetje, 's nachts
geboren was. Toen begon hij plotseling hardop te snikken en
klaagde dat het hem te moede was alsof hij Pierken nooit gekend
had, en nu eerst goed het kende in al zijn liefelijkheid, nu het
dood was.
— 0 Pierken, mijn Pierken, mijn zoete broafjongetjen, en da 'k
ou toch zoo weinig gekend hè, en da ge nou veur altijd deud zijt l .. .
Telkens en telkens herhaalde hij snikkend dezelfde jammerklachten,
gefolterd-handenwringend heen en weer loopend, en 't oogenblik
daarna zonk hij dan weer dof-stil op een stoel in elkaar, als vernield in zijn wanhoop.
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De dokter dwam binnen om het doode kind te schouwen.
— 't Oarm schoapken es deud e-woar, menier den dokteur?
snikvraagde Cleve, alsof er nog eenigen twijfel mogelijk was. En
bij het kleine lijkje kreeg hij plotseling weer een wilde crisis, huilend
en zuchtend, zoo hopeloos ellendig en rampzalig, dat de menschen
die er bij waren ook aan 't schreien en aan 't snikken gingen.
De dokter poogde hem met praktische bedenkingen te troosten.
— Weet-e gij wel, Cleve, da ge volgens de Wet recht hzt op
schoadeleusstellijnge veur da ongeluk?
— Schoadeleusstellijnge! an wie moe 'k ik da goan vroagen? We
'n weten zelfs niet deur wiens peird dat hij omverre gereên es!
zuchtte Cleve, in zijn praktischen handelszin toch eenigszins tot
het verdedigen van zijn rechten opgewekt.
— 't Es gelijk, d' inrichters van de koersen, en onder andere
den burgemeester, zijn responsoabel. Ge moet nen avecoat anstellen
en ge zil veel geld krijgen, verzekerde de dokter.
Geknakt in zijn droefheid stond Cleve even roerloos na te denken.
Trooster was dus verantwoordelijk. Trooster zou hem volgens
de wet, moeten schadeloos stellen. De gedachte dat hij wellicht
geld genoeg zou krijgen om het koetje te koopen, flitste plotseling,
als weerlicht, door zijn troebelen, gepijnigden geest. Maar, als hij
een advocaat in 't werk stelde, dan zou Trooster boos worden en
hem 't koetje niet willen verkoopen. En ook hij voelde een geheimen
tegenzin om den boer zoo te dwingen. Trooster was zoo goed geweest hem daar zijn tentje op te laten slaan waarmee hij heel wat
geld verdiende; mocht hij nu wel de schuld op Trooster leggen als
Pierken, door zijn eigen onvoorzichtigheid, onder de hoeven van
de paarden was verpletterd. Teleurgesteld en droevig schudde hij
't hoofd. Hij wist niet wat hij doen zou.
Nauwelijks was de dokter weg of de dorpsveldwachter kwam
binnen. Hij wenschte Cleve alleen te spreken. Hij kwam in naam
van Trooster, zei hij.
Cleve liet hem uitspreken.
Trooster, zoo zei de veldwachter, betreurde diep het ongeluk
en wilde Cleve er voor vergoeden. Hij stelde voor hem als vergoeding een prachtige jonge vaars te geven die wel zeven honderd
frank waard was, mits Cleve afstand deed van alle verdere, eventuëele wettelijke vorderingen.
Cleve trilde. Trooster moest zich dan toch wel ten volle aan-
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sprakelijk voelen, dat hij zelf met zulk een voorstel voor den
dag kwam.

— De vizze es vijfhonderd frank weird, moar gien zevenhonderd,
sprak hij eindelijk. Treuster hé ze mij veur vijfhonderd wille
verkeupen.
— 'K weet het, zei de veldwachter, moar z'es er niettemin zevenhonderd weird. Nie langer of van den uchtijnk nog hêt er nen
biestekeuper van Ronksel hem zevenhonderd veure geboón.
Cleve aarzelde. Wat zou hij doen? Misschien zou hij rechterlijk
toch nog meer krijgen. Maar dan de zekere vijandschap met
Trooster, en 't lief, roomwitte koetje dat hem zonder eenigen
twijfel ontsnappen zou. Hij zag het mooie beestje in verbeelding,
met zijn glanzende huid en zijn eigenaardige oranje-achtige rimpel kringen om de zachte oogen, en kon er zijn geest niet van afwenden.
Hij vergat er even Pierken voor. Het was zóó schoon, dat hij er
bepaald ook zevenhonderd frank zou voor gegeven hebben, als hij
maar die som bezeten had.
— En, 'k zoe nog 't bezonderste vergeten, ge meug het tot
de Poaschen in Treuster's kanten baten weên ! haastte zich de
veldwachter er bij te voegen.
Steeds grooter werd de tentatie.
— Wacht, zei Cleve, 'k zal d'r 't wijf over spreken.
Hij liet den veldwachter even alleen. Na enkele minuten kwam
hij terug.
— 't Wijf zegt da we 't nog nie 'n meugen decedeeren, da we
nog ienige doagen moete wachten, berichtte hij.
— G' het ongelijk, sprak de veldwachter afkeurend. Ge zilt
ulder mee veel minder moeten kontent houên, en ge goat twist
en vijandschap zoaien.
— Wacht tot overmorgen, besloot Cleve neerslachtig, plotseling
weer aan Pierken denkend. „Overmorgen, achter debegroavijnge,
zillen w' ou ien of ander zeggen."

Twee dagen later, op het bepaalde uur, kwam de veldwachter
terug. Cleve zat peinzend in gedrukte stemming door het keukenvenstertje te staren. Pierken was in de aarde gebracht, het lag
daar nu voor altijd in het kleine kuiltje onder het wit-en -grijs
kerktorentje. Het was iets van zijn eigen lijf en leven dat daar
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nu begraven lag, en onvermijdelijk en langzaam zou al het overige
volgen: hij, zijn vrouw, zijn andere kinderen, de eene vroeger en
de andere later, tot allen er waren.
— Hawel ? Hêt er nog op gepeisd? vroeg stil de veldwachter.
Ja, Cleve had er nog veel op „gepeisd," er zich ziek op „gepeisd."
De dokter had hem nog eens zeer sterk aangeraden Trooster's
voorstel van de hand te wijzen en een advocaat met de zaak te
bemoeien. Ook anderen hadden hem dit aangeraden, maar het bleef
hem stuiten tegen 't hart als iets oneerlijks, omdat hij toch wel
wist dat Trooster geen directe schuld aan het ongeluk had. En
ook, hij was te diep bedroefd en moedeloos om zich nu nog in
een twist te wikkelen, en 't koetje was zijn eenige hoop en troost
geworden, dat mooie koetje waar hij al zoolang had naar verlangd,
en geen ander. Het was, in de droeve afmatting van zijn heele
wezen, als een ziekelijke behoefte geworden, en hij voelde zich
zóó neerslachtig en zwak dat hij nu wel had kunnen schreien, niet
alleen meer om den dood van Pierken, maar ook om 't roomwitte
koetje dat hem voor altijd ontsnappen zou, indien hij met boer.
Trooster in oneenigheid geraakte.
De veldwachter, zijn tweestrijd merkend, kwam met een allerlaatste, onweerstaanbaar voorstel te berde.
— Luister, Cleve, Treuster hé gezeid: iene man, ien woord. Hij
hé ou de vizze wille baten veur vijfhonderd, al es z'er zevenhonderd
weird. Hawel, hij zal ou die twiehonder fran, die ze mier weird es,
in geld opleggen. Da es zijn baste woord. Zijn we 't accoord?
— Joa w', antwoordde Cleve plotseling, als 't ware instinctmatig,
om van den strijd verlost te zijn.
De veldwachter stak de hand naar hem uit.
— Proficiat! riep hij. Kom nou mee naar d' hofstee. Ge zil
mee Treuster den akt tiekenen, hij zal ou 't geld geén, en ge
meugt de vizze meenemen.
De zondagsklokken luidden over 't stille zonnig land. Langs
alle wegen en paadjes gingen de menschen naar de kerk. De klavervelden bloeiden en geurden, als groote paarse vlekken tusschen
't geel der afgeoogste akkers en 't omlijstend groen der grasranden
en elzekanten. Hier en daar nog stonden kleine late haverstuikjes
.als vergeten op de stoppels, en bij plaatsen bedekte reeds het teere
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groen der rapenvelden, als een herleving van frischheid en jeugd,
de omgewoelde bruine aarde. Heilig-stil in zachte zonnewarmte,
met een blauwachtig-doorschijnend waas over de verten, was de
reine lucht. De natuur scheen in bespiegeling te rusten. En door
het bruinend, reeds gedunde loover van hun groote boomgaarden
en dreven, stonden de rijke schoone boerderijen met al hun kleur
te schitteren als in een gouden droom.
-schakering
Aldoor, in ver -en- luid - golvende zangen, galmden de plechtige
klokketonen over 't wijde, stille land. Het luidde als 't ware triomfant en juichend voor den mooien zonnedag, en er was zon en feest
ook en geluk op het gelaat der menschen en in 't zwieren of in
't schitteren van hun kleeren, alsof nu eensklaps alle zorg en somberheid en droefheid, voor altijd uit de wereld was verbannen.

En heel alleen in 't stille veld, zacht op het mollig gras onder
de schaduw van de elzestruiken, liep Cleve met zijn koetje....
Gisteren was 't accoord gesloten, en nu voor 't eerst leidde hij
het te grazen langs boer Trooster's „kanten."
— 0, wa zoe Pierken zijn plezier g'had hên in ons koetje!
verzuchtte hij halfluid.
En meteen drong het zich weer pijnlijk aan hem op dat hij
Pierken zoo weinig gekend had, dat hij zich steeds zoo weinig met
zijn lief en leed bemoeid had, en met geen zekerheid bedenken
kon of Pierken al of niet zijn vreugd zoude gehad hebben in 't koetje.
Zijn lippen begonnen te trillen en tranen rolden langs zijn gele
wangen.
't Verwezenlijken van zijn vurigste begeerte, het heerlijk reine
van den mooien dag, 't gelui der zondagsklokken, een late zomervogel die nog hier en daar verscholen in het groen zijn eenzaam
liedje deunde, alles stemde hem tot dieper weemoed door 't kontrast met zijn innig lijden onder Pierke's dood.
— 0 Pierken, gij schoapken, gij dutseken, 'k zoe mijne loaste
eens en mijn loaste snee breud geen da 'k ou weer in 't leven
mocht zien! snikte hij.
Maar onverschillig grazend liep het mooie koetje naast zijn nieuwen
bezitter met den stompen snoet tegen den grond, en het eentonig
geruisch van zijn rustig kauwen, wiegde van lieverlede Cleve's
smart tot een dof gevoel van melancholische kalmte en berusting weg.
Hij dacht aan 't pasgeboren kindje dat ook Pierken heette, en
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wellicht zijn troost en zijn vergoeding worden zou voor het verlies
van 't andere. Hij dacht aan zijn vrouw en zijn andere kinderen;
hij dacht aan zijn plotselingen materiëelen welstand. Hij streelde
zacht met de hand het koetje over den rug en snoof met een soort
wellust de doordringende muskuslucht op, die met 't zachtaardig
beestje medezweefde. Hij joeg enkele vliegen weg, die telkens plagend in de oranje-achtige rimpelkringen om zijn oogen kwamen
zitten. En langzaam kwam in hem iets als een stil genot, als een
zachte poëzie van al het reine en mooie en gezonde dat daar
hem heen was. Hij liep daar in de „ buiken" aan den achterkant
der rijke boerderijen, midden in de malsche, vette gronden van
vruchtbaarheid, midden in een heerlijkheid van weelde, die voor
hem de hoogste weelde was. En vaag vleide zich in hem de zoete
hoop, misschien mettertijd zijn eenzaam huisje op de schrale
vlakte te verlaten, en ook hier, op een klein boerderijtje, in de
streek van 't malsche groen en rijke vruchtbaarheid te komen leven.

om

Stil ritselden de buigende takken van een elzestruik zijn mijmerende
gedachten weg, en eensklaps stond boer Trooster vlak vóór hem.
De rijke pachter had niet meer zijn gewonen gullen lach op het
rood gezicht, en zijn kleine oogjes, die hij anders steeds zoo oolijkondeugend bijna toegeknepen hield, stonden nu ernstig open tusschen hun vele rimpels, met een uitdrukking als van angst en
wantrouwen.
— Hawel Cleve, es Belleke broave? begon hij met eenigszins
onvaste stem, terwijl hij even, in een vluggen blik, op het bleek
gelaat van den beproefden vader de stemming zijns gemoeds poogde
te bespeuren. Maar Cleve's kalm en beleefd antwoord stelde hem
gerust, en even knepen zich zijn kleine oogjes weer tot hun gewonen glimlach.
— 'K ligge mee den thuiswacht, scherste hij. „Al ons volk es
noar d'heugmesse, en 'k hè veur ons getwien 'n lolleke meegebrocht."
En meteen haalde hij uit zijn binnenzak een klein fleschje jenever
en een glaasje te voorschijn.
— 0, da 'n was nie neudig, burgemiester, antwoordde Cleve
beleefdheidshalve met een zwakken glimlach.
— Toetoet, op ou gezondheid, en ge moet koeroaze 1 ) hen,
sprak d e boer, hem een vol glaasje toereikend.
ij Courage.

HET ROOMWITTE KOETJE.

17

— Merci, burgemiester, antwoordde Cleve dof, en hij bracht
het glaasje naar zijn lippen. Maar vóór het er was begon zijn hand
zóó te beven dat hij niet verder kon.
— Och toe toe, drijnk moar, 't zal ou deugd doen, suste de boer.
Cleve zuchtte en dronk met inspanning.
— Nog eentje?
— Nie nie, merci, ge zij bedankt, 't zoe noar mijn heufd goan.
— Toetoet, ge móét nog eentje pakken. Ik pak er euk altijd twieë.
Cleve schudde 't hoofd en liet zich nog eens inschenken, en op
zijn beurt nam Trooster vlug twee borrels na elkaar uit 't zelfde glas.
Toen, zonder overgang, riep hij plotseling heftig met bevende
stem, als zwoer hij een eed:
— Gien peirdekoersen mier in 't durp, zeulank as da 'kik bürgemiester ben! Noeit mier, noeit!
Een snik kropte eensklaps in zijn keel, en als gefolterd wrong
hij de handen in elkaar, terwijl zijn mond vertrok en tranen in
zijn oogen kwamen.
— 'T 'n es het ou schuld niet, 't 'n es het niemands schuld,
murmelde Cleve haast onhoorbaar.
— Noeit mier, noeit mier! herhaalde nog eens de boer met
toenemenden nadruk. En, door zijn emotie overweldigd, vluchtte
hij met de handen voor zijn oogen weer naar huis.

Het deed Cleve goed den rijken pachter te zien schreien, en
ook de drank deed hem goed en bracht hem een verkwikkende
warmte aan het hart. De smart van Pierke's dood, ook zoo innig
door den boer gedragen, werd er even minder scherp door. Hij
zuchtte zwaar met een laatsten hik diep in zijn binnenste en keek
omhoog over de elzekanten naar de zacht glinsterende zon in
wazig-blauwen hemel. Wat was het alles mooi en heerlijk nu, zoo
rustig en zoo kalm alsof er nooit verdriet meer komen zou. Maar
Belleke begon al langzamer te grazen, met af en toe een schor
gebulk van zijn met gras gevulde, brabbelende keel. Het was rond
dik gegraasd, en Cleve dacht dat het nu wel naar huis mocht,
waar Koarliene en de meisjes, die 't beestje nog niet kenden, al
met ongeduld zouden staan wachten.
— Kom, Belleke, we goan noar huis, sprak hij, alsof het koetje
III
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hem begrijpen kon. En rukkend aan het zeel trok hij het uit de
„kanten."
Trots als een eigenaar stapte hij met het mooie dier, door
de lommerige dreven, voorbij de rijke boerderijen. Het trillend
kantwerk van de populieren-kruinen wierp om de beurt goudgele
zonnevlekjes of grijsgroene schaduwvegen over Belleke's wit-glanzende huid, en enkele boeren kwamen kijken en wenschten hem
in 't voorbijgaan geluk met zijn koetje. Hij voelde zich in hun
achting gestegen en haast als hun gelijke sinds hij nu ook een
schoon stuk vee bezat. Hij kwam in het open veld, en van verre
zag hij, vóór den gevel van zijn eenzaam huisje, Koarliene, die
voor het eerst op was, en de beide meisjes staan. Roerloos kijkend,
in wachtende bewondering, stonden zij onder de schaduw van
het boschje populieren, op de plaats zelve waar Pierken doodgevallen was. Maar de laatste honderd passen kwamen hem de kinderen te gemoet geloopen, en hij gaf hun het zeel in de handen
om Belleke naar huis te brengen.
— Och Hiere wa veur 'n scheun biestjen! riep Koarliene, met
van bewondering in elkaar geslagen handen.
Zij zag er bléek en mager uit, in eens, na haar bevalling en
haar droefheid, als het ware tot de helft geslonken. Haar handen
en haar lippen beefden van ontroering, en een heelen tijd kon
ze geen woord meer spreken, roerloos staande naast de anderen
om het mooie koetje in de schaduw van de hooge boomen. Toen
begon ze plotseling bitter te weenen, terwijl hare verwrongen lippen hortend stotterden:
— Och Hier, ons Pierken! ons Pierken 1 ons Pierken!
Ook Cleve, die over 't koetje aan 't vertellen was, en de kinderen, die er met uitroepingen van bewondering omheen liepen,
begonnen eensklaps weer te schreien. En alle vier stonden ze daar
even, overvloedig en wanhopig schreiend in hun scherp-heropgewekte smart, rondom het onverschillig koetje, dat weer dofjes
loeide naar zijn stal.

Dit was hun laatste groote droefheid over Pierke's dood. Zij
brachten Bellotje — zooals de kinderen al dadelijk 't beestje
noemden — in 't stalleken waarvan de vloer met een keurig
leger van versch stroo bedekt was, en Koarline zei dat zij tegen
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den avond een ketel lekker drinken met meel en rapen voor het
koetje klaar zou maken.
Nog even stonden zij er stil-bewonderend naar te kijken en dan
sloten zij het stalletje en keerden terug naar hun gewone bezigheden.
Het jaar daarna hadden zij een mooi wit-en -ros gevlekt kalf van
het koetje.
Het tweede jaar nog een.
En met Mei daarop volgend verlieten zij hun eenzaam huisje op
de wijde vlakte onder het trosje hooge populieren, en betrokken
een klein boerderijtje, lichtgroen gekleurd, met witte-en- blauwe luikjes
en rood pannendak, midden in de vette malsche gronden, waar
de schoone rijke boerderijen stonden.
Nag weer een jongetje was in dien tusschentijd geboren ... .

GEDICHT
DOOR

NICO VAN SUCHTELEN.

De schaduwen vloeien

languit, bleek gloeien
de wijkende weien
in 't langzaam verglijen
des lichts, en de lage abeelen
zie ik omdwalen
wazige stralen,
gulden en purper-gelen.
Maar hooger op,
op den brandenden top
van een duin zit de vluchtende dag;
en ver door de luchten
dauwt een geklag
en deinen de zuchten
van schemer-geruchten,
als rouw om den vluchtenden dag.
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Lang zat ze op den rand
van het duin, en een brand
sloeg op langs den drachtigen hemel;
toen danste als een duizendspletige vlam
over den donkeren heuvelkam
der avond-vuren gewemel.
Zoo zat zij daar stil
in het schemer-geril,
haar blinkende armen geheven,
de handen omhoog
naar den hemelboog;
en haar bleekend gezicht
hield zij heen gericht
naar het Oost, en zij lachte nog even
voort 't laatst tot zij weenende verder vlood;
wijd waaide haar wade, bleekgeel en rood.
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Heel hoog en heel ver,
als een stervende ster
zag ik haar zweven;
en om haar bleven
nog leven de lichtlooze glanzen,
die aan haar oogen
verdoovend onttogen;
en langzaam stierven ze en zwierven te loor
in den diepen gloor
der trillende transen.
Toen was zij henen;
en schuiflend verschenen
de nev'len en spreidden hun valende vacht;
en waar zij ontwelden
verdronken de donker-verzonkene velden;
rondom de heuvelen daalde de nacht.
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Weer komen de kimmen
bespringen, beklimmen
de vormlooze schimmen
en kringen hun woelige wacht
hoog op der duinen
versomberde kruinen;
en overal wemelt de nacht.
De luchten duiz'len,
de winden suis'len,
en door de popels ruiselt het zacht
van wondere koren,
verzworven, verloren,
als weenen om al wat het licht heeft geboren
en dat zijn luister
weer zag verblinken in 't zinkende duister
van den oneindigen nacht.

DIONYZOS
DOOR
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XIV.
Feest was arbeid tevens geweest en de saters' zonen van Pan
hadden overal, waar gunstig de plek was, den wijnstok Dionyzos'
geplant. Als éen groote tros zwol zelve het eiland purper, en nu
de nacht donkerde, zonk de loonre bewusteloosheid van den slaap
overal neêr, als een betoovering over wijnbouwers en vierders
van feest. De zee, ontvolkt van waterschepselen, gladde in Selene's
zilveren ernst zich strak als met blinkende lakens toe naar den
einder, die huiverde, nauwlijks zichtbaar. De lucht welfde wolken loos, en Selene stond vol en straalde.. .. Onder den nieuwen wingerd
drukte op wijndronken Naxos de slaap zwaar. De druivetriremen
dreven roerloos; op het strand lagen, in de armen elkaar, de uitgefeeste schepelingen. In de bosschages snorkten saters en slapende
wilde beesten, getemd.
Op een violensponde lag Dionyzos.
Hij lag, het hoofd diep achterover, en zijn bronsblonde lokken,
ontknoopt, stroomden over zijn schouders en op den grond. En
hij lag, slapende, als een god, die lijdt. Over zijn voorhoofd
pijnlijkte een ernst weemoedig, zijn mond was open en hij hijgde
zachtjes. Zijn arm sleepte op den grond laag en zijn hand hield
krampachtig grashalm omklampt. Toch, niettegenstaande zijn
leed, was een blauwige schijn om hem, en Ariadne, van verre,
alleen wakende nog, zag verwonderd naar dien bijna maneglans.
En zij murmelde:
— Zie, hoe hij ligt in glans!
Zij naderde en in de slaapstilte zag zij op hem en hem lijden.
— Hij lijdt!? En toch kent hij de Smart nog niet en lijdt hij
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niet om zijn eigene smart! Hij lijdt om Ariadne's Smart.... 0,
in den wilden dans heeft hij het mij herhaald: „nu voel ik den
wensch zwellen in mijn hart te doen wisselen de smart voor de
vreugde in glanzende levensverwording .... maar zonder bitterheid,
zonder bitterheid, Ariadne ! " Helaas, ik heb het hoofd gebogen in
een glimlach en zijn beker aanvaard. De woeste vreugde heeft mij
verder gesleept, ik heb de woeste vreugde aanvaard! Aanvaard
ik morgen Dionyzos' eigen en edelere Vreugde? Dezen nacht al?
Drukte ik hem, in een tros herschapen, al niet in weelde van
liefde aan mijn lijf? Thezeus.... Thezeus .... ! Wat is Thezeus ver!
Waar is de nacht van gisteren, toen ik lag in Thezeus' armen,
in zijn liefde wreed maar mij goddelijk! Waar is de morgen des
wreeden ontwakens, toen _ik na veel weifelen en hopen de zwarte
zeilen ten laatste. aan ; den einder zag! Ver.... ver is hot alles
heen.... In het ijle, in -het ijle... . Tooverspel van tinten! Zeepbel
na zeepbel na zeepbel! Weerschijn na we@rschijn na weerschijn!
Helaas, wat kan ik, zwakke, tegen het goddelijk sterke leven! Wat
kan mijn zwakke ziel tegen den troost, die haar overweldigt en haar
bezwijmelde met purperen tros! Wat kan mijn smart tegen de
goddelijk sterke vreugde der zee en des omwingerden eilands ! Ik sta
met mijn smart alleen in een duizendvoudige jubeling! Het jubelde
van alle zijden naar mij toe: Dionyzos, Dionyzos! Hadde hij
mij niet gespaard, de vreugde had mij verscheurd als een blijde
leeuw een blatend en klagelijk lam! Hij spaarde mij, de vreugde
verscheurde mij niet, maar zij omdrong mij van alle zijden. De
lucht was vol van het vreugdegeschal. Zee en eiland bevolkten de
dansen der vreugde. Ik dwaalde alleen met mijn smart! Ik weende
alleen met mijn smart ! Ik verborg mij onder wingerdtente en de
Tros viel mij in den schoot! 0, zwak lichaam, o zwakke ziel,
zwakke smart, die zich wèl troosten laat .... Geen smart duurt
langer dan de sterke Vreugde het wil, zoodra deze haar verwint ...
O smart, o smart, blijf bij mij! Wat roep ik, wat klaag ik, vergeefs!
0, wat kan ik, zwakke, tegen het sterke leven, tegen de sterke
vreugde, wat kan ik tegen Dionyzos! Hij overwon mij, en spaarde
mij .... ! Goden, ik heb hem lief!! Thezeus, ik heb Dionyzos lief!
Wreede held, Ariadne bemint den zachten wereldverwinnaar! Helaas,
hij lijdt om mij! Edele god, gouden god, purperen god.... hij
lijdt de smart van Ariadne, want eigen smart weet hij niet! De
vreugde zonder bitterheid. .. . ! Onverzoenlijke, gij zult het nooit
;
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willen .... Afrodite, gij wilt het niet! Ik ben het kind van Pazifaë,
ik ben een spruit van goudglorenden Helios .... 0, ik heb hem
lief, ik heb hem lief! Ik ben het kind van mijn moeder: Afrodite
bezielde ons altijd .... Wat is dit voor een nieuwe liefde, die mij
smelt in het hart, in de oogen met tranen, op den mond met een
smachting naar zoenen! Trillend sta ik naast zijn sluimering en zie
ik op zijn lijden neêr .... 0, hem niet meer lijden te laten; o, de
vreugde alsemloos te aanvaarden! Het zoete van zijn beker
alleen en niet de droesem van mijn smart... . Smart? Heb ik
smart? Ver... . ver is mijn smart heen! In het ijle.... in het
ijle! Tooverspel van tinten! Zeepbel na zeepbel na zeepbel! Weêrschijn na weerschijn na weerschijn! Er is niets, er is geen smart....
0, arme menschen , arme halfgoden ! Gij lijdt en hebt lief om niets!
Boven u glimlachen de goden sterk .... Mijn ziel, ze herbloeit al
weêr .... Wat geeft het of ik er zelve om ween! Mijn ziel herbloeit,
zij herbloeit! Zij is dronken van vreugde geweest, en nu, nu is zij
smachtend naar vreugde we@r 1 Zijn edele vreugde na hun woeste
vreugde .... 0, goden, ben ik gelukkig, gelukkig, terwijl ik ween?
Thezeus .... gij zijt ver: alle verschrikking, alle afschuw, alle
wreedheid, alle wanhoop .... het is alles, het is alles zoo ver....!
Er is niets dan Naxos .... Dionyzos' Naxos .... er is niets dan
Dionyzos! Zijn vreugde 1 Een god.... een god troostte mij!
Dionyzos troostte Ariadne! De fluiten pepen troostvol, de cymbels
sloegen goudschellen troost, de trossen stroomden purperen troost!
0, stille nacht, o stille nacht van troost! 0 goden, ik ben gelukkig! Mijn tranen vloeien om mijn zwakke zelf, maar ik ben,
o goden, ik ben gelukkig! Ik sla mijn armen uit, ik weet niet
waarheen, van louter, van louter geluk! 0, zoo zwak in smart,
is Ariadne gelukkig! 0, geluk, vluchtiger misschien dan de smart
mij, o vreugde, waarheen slaan mijn armen uit? Dionyzos, Dionyzos,
ontwaak! Ontwaak, ontwaak .... Ik ben gelukkig!!
En op de knieën naast zijn violensponde viel Ariadne naast
Dionyzos neér en omhelsde zijn afhangende hand. Hij ontwaakte
en hoorde haar laatste woord, en voelde op zijn hand haar zoen.
Toen murmelde hij, nog slaap -, wijn- en leeddronken:
— 0, Ariadne, nu voel ik den wensch zwellen in mijn hart....
— Te doen wisselen de smart met de vreugde.. . . Maar zonder
bitterheid, zonder bitterheid.
— Ja, zonder bitterheid, Ariadne ...

DIONYZOS.

27

— Dionyzos, ik bèn gelukkig! Ik ween om mijn zwakheid, maar
helaas, Ariadne is gelukkig!
— Sprenkel ik vreugde, Ariadne ...
— Ja.... Dionyzos, vreugde en geluk, gehik! Zie, ik ween aan
je voeten, omdat alles, alles, zoo ver is. . . . Thezeus, verschrikking,
afschuw, wreedheid en wanhoop .... en omdat ik heel bang ben
voor het geluk, dat heel broos zal zijn, als de smart al zoo
broos was.... Maar ik ben gelukkig, ik ben gelukkig! Wat kan
tegen het sterke Geluk 1 Wat kan Ariadne's zwakke smart tegen
het overstelpende sterke geluk! Vreugde en geluk zijn als krachtige
saters, smart was als een weenende nymf zwak! Vreugde en smart,
rood als wijn, goud als zon, schaterend als Dionyzos, verkrachtten
mijn arme zwakke smart in het druivegenot, en de zee lachte, de
lucht lachte, de aarde lachte.. .. alle, alle goden lachten, schater
om de arme verwonnen smart! Goden, ik hoor zelfs Thezeus-lachten
lachen! Alleen .... ik hoor niet Afrodite's lach en ik vrees voor
die schijnkracht van geluk en van vreugde....
Op zijn sponde zat de god overeind en hij hield Ariadne in zijn
armen. Zij zag hem aan, hij zat in glans als in eigen maneschijn
en van zijn voorhoofd was het leed opgeklaard. Rustig, zelfbewust
en jong heerlijk zat hij en hield zijn bruid in de armen, heerlijk
schoone dochter van Helios' dochter. En hij zeide:
— Ik weet, dat ik de Vreugde ben, en dat heel sterk is mijn
Vreugde! Ik weet, dat ik de Vreugde altijd was, en ik gloei van
trots, omdat ik de wereld overwin, aardsch erfdeel, door Zeus
mij beloofd! Hoor, Ariadne, de Vreugde zal altijd krachtiger zijn
dan de smart! Heerschen over de wereld zal altijd mijn Vreugde!
0, zaligheid, zaligheid: Dionyzos heerscht, zijn Vreugde heerscht l
Ariadne, welk geluk zwelt in mijn ziel! Sprenkelde ik je de vreugde,
Ariadne? Is er geen alsemdrop meer in den beker? 0, zaligheid,
o, zaligheid; o, vreugde.... 0 Zeus, heb dank voor mijn kracht,
en mijn erfgoed! Wat ziekte in mij van weemoed en weifeling!
Waar is Ampelos, opdat ik hem vraag.. . .1 Wat twijfelde ik ooit
toch aan mijzelven .... 0, zaligheid, o zaligheid... . Zie, Ariadne,
ik sta op....: ik ben een man; ik groeide van vreugdekind en
van vreugdeknaap tot een vreugdeman; ik voel mij sterk en
onoverwinlijk....! Dit is omdat krachtig mijn Vreugde is,
onoverwinlijk en omdat ik ze overal sprenkel! De wereld sprenkel
ik ze over! 0 zaligheid, o zaligheid .... Ariadne, ik ben gelukkig ... .
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Wat dacht ik aan Smart toch en welke smart kan mij treffen, nu
ik Ariadne's smart heb gelenigd en haar vreugde heb gesprenkeld!
O zaligheid, o zaligheid: ik verlang naar den nieuwen dag! Bruid,
ik smacht naar den nieuwen morgen! Grijze schemering, vlied!
Eos, verschijn! 0, zaligheid, Dionyzos, gelukkig, vreest niet de
broosheid van zijn geluk .... Stil Ariadne, twijfel niet.... Hier,
in mijn arm voer ik je voort naar het strand van de kalme zee!
Zoolang mijn zeereis dure, zal geen storm woeden: Poseidoon heeft
mij lief; hij gladt-uit zijn waterwegen! 0, zij hebben mij allen
e .... Ik sprenkel ook vreugde hun, den grooten goden. Zij zien
lachende op mij neér, als ik strijd .... Zij hebben mij allen lief... . !
Stil , o bruid, twijfel niet! Zij hebben mij allen lief....: Afrodite....
zij heeft mij lief.... Zij kan Dionyzos zijn bede niet weigeren.
Stil Ariadne stil, nu bid ik tot Afrodite .... In den nauwelijks
rozigen morgen, o Afrodite, hoor mijn bede... . Ik ben Dionyzos,
die je roept .... Zie, dit is Ariadne, en je toornde haar als je deedt
alle de haren. je gaaft haar de liefde en je strafte haar in liefde!
0, goudene Afrodite, is het aan godin, zoo duive- lieftallig, en zoo
overmachtig schoon, te zweren wraak zoo onverbiddelijk? Afrodite,
hoor: als een sterveling gewoon, bidt Dionyzos bij de zee, uit wier
schuim je oprees verblindend: wees Ariadne en wees mij genadig!
Niet anders dan als een herder, die je twee tortels brengt in je tempel, bidt Dionyzos, zoon van Zeus, god der vreugde, verwinnaar der
wereld tot het morgenland toe: 0, Afrodite, wees ons genadig! Wees
onze liefde, ons geluk genadig! 0 Afrodite, wees de Vreugde genadig!!
Zoo bad de blijde god Dionyzos en hoewel zijn gebed smeekte
en nog niet juichte, was hij vol vertrouwen, in Afrodite, en in
Zeus, zijn vader. En hij stond aan de parelige morgenzee, en
zag naar den pareligen morgenhemel, achter wiens azuur de goden,
zijn goddelijke broeders en zusters, en onder hen Afrodite, hem
zeker wel, Ariadne in de armen, schuchter, — welgevallig glimlachend
zouden gade slaan. Hij stond en de blik vol vertrouwen, violen blauw, zocht in den hemel, die klaarde; zijn oor luisterde als
naderde op zijn bede antwoord; zijn glimlach was een jeugdig
blijde zelfbewustheid. Zijn hand streelde Ariadne's zongoudene
haar, en zij, aan zijn hart, hoorde zijn liefde. Een angst voor de
Onverzoenlijke deed haar eigen hart kloppen onstuimig. Zoi de
wreede godin, schrik van Kreta, geesel harer in verdwaaldheid
bemind hebbende moeder, ho oren en een teeken geven? Wat ver-

DIONYZOS. 29

wachtte haar goddelijke bruidegom? Zij zag op van Dionyzos' borst.
Zij zag uit over de zee. Het krokuskleurig gewaad van Eos was
reeds in ijlte verbleekt en Ariadne schrikte op, omdat aan den
einder, uit de breed ontslotene poorten, in helderder uitstraling
van goud, als op goudenen heirweg, die zich langs den hemel
rondde, Helios verscheen, in de zonnevuisten de blinkende leidsels
des vurigen, schuimblanken vierspans! Nooit had zij den god, vader
harer verdwaasde moeder Pazifaë, zoo in zijn zonneglans gezien.
De dag, plotseling, gloeiend van glorie, straalde wijd, wijd uit
over de aarde en over de zee: het was of de zee zich uitbreidde,
blauwer; het was of zij overal eilanden zag liggen, die zij nog
niet had gezien; het was of zich vergoddelijkte de menschelijke
wereld, het geurige eiland van haar smart en geluk. Uit de zee,
hier en daar, overal, doken de Nereïden op, zingende elkaar
toe, wuifden elkander, wezen met den vinger uit.... Wezen zij
naar de glorie van Helios, die nu mende zijn stralend vierspan
den hemelheirweg op, hij staande triomfantelijk in de zonnekar?
Neen, zij wezen lager, naar de Oostelijke poort, die, nog niet
gesloten, uitvloeide een parelen lichtstroom.. . . En plots zag
Ariadne, en gaf zij een kreet, en klampte zich aan Dionyzos.
Want zij had herkend en in Dionyzos' arm stierf zij bijna van
angst, hijgend. Zij had herkend! Op den parelen lichtstroom, die
na Helios' goudgloed schoot uit de steeds opene poort, dobberde
over de kalme zee, nauwelijks morgenbriesgerimpeld, een heel
groote schulp , en op die parelmoerige dobbering naderde-aan
Afrodite zelve! In doodangst zag Ariadne toe. Zij had de godin,
vijandin haars geslachts, nooit gezien en zij wist niet, wat zou
gaan gebeuren. Zij gaf een kreet, half in zwijm tegen haar bruidegom
aan. Maar in een parelen glorie, te heerlijker, daar Helios zoo
straalde, dobberde nader op haar schulp de godin, die stond; en
de druk van haar teen stuurde de schulp, naar het scheen, waar
zij wilde, in de richting van Naxos, van Dionyzos. Zij was zoo
schoon, dat Ariadne ontzette. Zij was zoo schoon, dat de Nereiden
staakten den zang, en openmonds bleven staren. Zij stond in hare
kalme overheersching van bovenmatige schoonheid, en haar glimlach omdreef haar met een hellen glans, en toch was die glimlach
er een van een kind, een bedorven kind en allerlieveling. Het
hoofd geneigd ter zijde, glimlachte Afrodite. Hare schoonheid
boetseerde haar in levend albasten lijnen, die heel week en
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nauwelijks wisselden. Hare schoonheid was een lieftalligheid, die
kon goddelijk zijn, een lieftalligheid eeuwig en oppermachtig. Nader
aandobberend, staarde Ariadne haar aan, en vergat, dat zij heur
vijandin was. Het zuiver edele van het gelaat versmolt al te groote
strengheid in den glimlach, die glansde. Van de heel ronde kruin
golfde het haar opgeknoopt als een vloeiend goud en kruivende
licht. De rozebladronde schouders, de leliënde armen, de dubbel
boezem, liervormig de heupen, de bloemestengelende-gerosd
beenen, voet, van welk éen stuurde de schulp, schenen uit tastbaar licht geschapen, en het licht bezield met leven en godvrouwelijkheid. En zij was zoo schoon, dat zij op dit oogenblik
van overglanzing nauwelijks verzinnelijkte tot welken zweem ook
van wellust. Uit de zee waren de tritonen gedoken, en, de godin
herkennende, toeterden zij schel hun hoornschelpfanfare. Uit de
oleander-, en laurierbosschages waren aangestroomd de faunen en
saters en heel Dionyzos' leger bevolkte in dicht gedrang het strand,
maar zoo schoon was Afrodite, dat onbewegelijk saters en faunen
stonden, geboeid door hare schoonheid alleen, van welke nooit
wederga was gezien. Bij haar werden de Nereïden en nymfen
lieftallige schepselen, onbeduidend, en Ariadne's zonnige schoonheid verbleekte tot een schim. Zoo naderde Afrodite. Geheel de
zee zag haar aan, lucht zag haar aan, alle schepselen staarden haar
tegen. Zij was de heerlijkheid van hemel en aarde. Zij scheen het
niet te weten. Zij glimlachte alleen en scheen niet te weten, dat
glansde haar glimlach. Rondom haar fladderden eroten en wierpen
rozen neêr. Hare triomf was onvergelijkelijk met welken triomf
ook op aarde .... Aan de kim was de poort gesloten, Helios
verijlde in het azuur; het parelige pad verbleekte, maar om
Afrodite schitterden haar eigen glans en haar glimlach.
Plotseling weêrschalde een gejuich. Aangedobberd, genaderd het
strand van Naxos, was zoo vervoerende schoon de godin, dat
allen juichten, dat alles juichte, dat de tritonen toeterden, de faunen
pepen; de saters, dol, orgelden hunne schelle gamma's. En Dionyzos
riep uit, in verrukking:
— 0, Afrodite, je nadert mij, op mijn gebed, over de van
liefde bevende zee! 0, Afrodite, je nadert mij! Je glimlach baadt
mij in een glinsterend geluk! Mijn Vreugde straalt op in je schoonheid! 0, Afrodite, Afrodite, mijn stem schiet te kort je toe te
juichen en tegen te danken! Je duldt Ariadne's geluk? Je staat
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Ariadne mijn Vreugde toe! Afrodite, ik zie je glimlachen! 0 godin,
heil der aarde en lust van de goden, ik val je te voet en ik
bid je aan! 0, heerlijke almacht, wij vallen te voet en bidden
je aan!
De godin, glimlachend, had haar schulp gestuwd en strandde
haar op het strand. En Dionyzos voerde zijn bruid haar te moet,
waar zij wachtte in de schulp, te midden der fladderende eroten.
Toen nam Afrodite van zeven sterren een kroon, die haar aanboden
de liefdegoodjes, en zij plaatste ze op Ariadne's hoofd. En zij

zeide:
— 0, blijde god Dionyzos, wees juichende god Dionyzos weêr!
Wees jubelende Dionyzos! Verover de wereld in vreugde! 0,
Ariadne, wees Dionyzos' bruid! Niets kan IK Dionyzos weigeren:
al wat hij vraagt, sta ik hem toe! Vraagt Dionyzos mij vreugde
voor Ariadne, hij, die zelve de vreugde sprenkelt, dan weiger ik
mijn vreugde Ariadne niet. Dan geef ik Ariadne mijn vreugde!
Helios hoor: ik eindig mijn wraak, omdat Dionyzos het vraagt!
Op den hemelheirweg verscheen, mennend zijn schuimblank
vierspan, Helios en hij aanhoorde het woord der godin. Zee, lucht
en aarde vierden Dionyzos' hoogtijd in overstelpend geluk.
XV.
Tot afreis was besloten, en de saters bezig met het inschepen
der wilde dieren getemd, zat Silenos naast Ariadne op zodenbank,
en zag bekoord haar aan, terwijl een krans van narcissen zij vlocht.
En hij zeide, de oude Silenos:
— Voorwaar, overgoddelijk schoon is ons de glimlachende
Kypris verschenen, en wij geen van alien, o Ariadne, wisten welk
wonder wij zagen gebeuren en wat er in parelen glorie aandobberde
op de verliefde zee. Wij waren verblind en verstomd, en wij stonden
als ezels te kijken, terwijl de schoonheid zoo rustig in haar stralenden
glimlach ons naderde. En toen wij juichten haar huldigend tegen, klonk
ons huldegejuich als ezelgebalk, maar welwillend bleef Afrodite en ik
heb haar niet fronsen gezien. Zij glimlachte, zij glimlachte steeds! Lieflijke kleindochter van Helios, bleek was je en een schuchter vrouwtje,
vergeleken bij die aantriomfeerende heerlijkheid, maar nu zij in
parelen glorie terug is gekeerd en ik je aanzie, o Ariadne, nu
ben ik wèl tevreden en kan ik mij begrijpen, dat na Dionyzos'

32 DIONYZOS.
hymne, zijn thiazos je blijde een hymne toezingt. Ware mijn
stem niet altijd schor, ik stemde mede in die hymne, Ariadne....
Nu zegt Silenos het je maar vaderlijk weg, in rustige, eenvoudige
woorden: Ariadne, ik ben verheugd, dat een edele vrouw onze
overwinnaarstocht zal medemaken. Zie, Ariadne, wij misten de
vrouw, de edele vrouw van maat, de vrouw, die geleefd en geleden
heeft, en weet wat het leven waard is. Dat weten niet menaden
en nymfen, in haar steeds oproerigen jubel. ja, Ariadne, wij misten
de vrouw! 0, Ariadne, nu je glimlacht, neêrgebogen je goud zonnig gelokte hoofd over die witte vingers narcissen strengelend,
en wil, vorstin, wel luisteren naar het vaderlijk woord van je
bruidegom's meester, nu gelijk je mij bijna een Muze, zoo lieflijk
als wie ook der negen, en even rythmiesch van maat in ziel en in
zijn als zij. En Ariadne, wij missen de maat. Dionyzos is boven
rythme en boven maat verheven, maar wij, sterfelijke wezens
des wouds? Wij zijn daar niet boven verheven, en zijn
onmatigheid verleidt ons, Ariadne, tot heel erge, tot heel erge
dingen .... Ik mag het je nu wel bekennen: Ariadne, ik ben altijd
dronken. Eigenlijk ben ik altijd dronken. De druif te drinken is
mijn ondeugd geworden: er gaat niets boven te drinken de druif.
Ariadne, sedert Dionyzos mij beval te drinken, heeft Silenos geen
maat gehouden. Ik dronk maar. Hij lachte er om, maar ik geloof
niet, dat de ware vreugde is altijd te drinken de druif, en altijd
druifdronken te zijn....! Wat dunkt je, Ariadne? Vroeger dacht
ik veel na, en was ik heel wijs van weten: nu weet ik weinig,
en, ouder van dagen, drink ik veel en ben ik veel dronken! Daar
voel ik om wat ik nooit kende: weemoed, Ariadne.... Weemoed
is in mij gevaren, omdat ik zoo zwak ben en altijd ben dronken.
Nu geef je mij toe, dat wij veel, menaden, saters en faunen zelfs,
en zelfs heel jonge Panszoontjes, dronken zijn, maar dat is geen
reden, o Ariadne, dat, oud -van- dagen, Silenos, en zijn ouden-vandagen, Silenen rondom hem, dronken is en steeds dronken zijn.
En als ik er over denk, o Ariadne, dan voel ik weemoed zóó,
dat ik drink, en weér dronken ben. Het is de schuld van Dionyzos,
maar hoe het hem te verwijten! Hij is een god, hij goddelijkt
boven ons uit. Is hij dronken, dan is zijn dronkenschap goddelijk....
Gisteren nacht heb je hem dronken gezien! Ariadne, was hij
toen niet mooi? Was Dionyzos ooit heerlijker, o Ariadne, dan
dronken op zijn hoogtijdsfeest! Hij gloeide van enthouziasme,
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energie .... Dan wil hij allen de vreugde sprenkelen! Dan is hij
alleen wreed wie de vreugde niet wil, want hij kan wreed zijn, je
zachte eerwinnaar! Maar wij.... Ariadne, dronken, wij zijn het
nooit goddelijk! Wij vooral niet, ouden- van-dagen, Silenen rondom
Silenos! Een dronken menade is nog heel bekoorlijk; een dronken
sater, hoe woest ook, is guitig; een dronken faun blijft een faun,
heerlijk als een bloem of een boom, maar een Sileen, ik, met
kale bol, en dikke maag, dronken, ik ben niet bekoorlijk,
o Ariadne 1 Ik ben van een leelijke dronkenschap .... Wijnlof om
mijn slapen en lendenen staat mij zot; ik droeg liever een wijsgeersmantel. Helaas, ik bezit er geen een meer, marmerblank van
plooien: mijn mantels zijn purper voor feest of grauw voor de
reize, en zoo purper en grauw is mijn ziel ook naarmate feest- of
reisstemming ze kleurt .... 0 Ariadne, ik juich, dat je, vorstin,
ons beheerschen zal, naast goddelijken Dionyzos zelven .... Je staat
ons nader dan hij. Je glimlacht mij toe welwillend .... Zie Ariadne,
maat en rythme zal je zeker ons geven, en zelfs in bakchantische
vreugde, Ariadne, kan ik je me niet dronken denken. Neen,
Ariadne, ik kan je dronken niet denken! Menade- zwierend tusschen
menaden, in tijgervel, wijnlof, met rinkelende belletjes der blijde
tamboerijnen zal, Ariadne, wèlbewust blijven je edele beweging, je
sierlijk gebaar, je golvende dans, je zwaaiende arm, je rustiger
weemoedsblik, je lach en je blijdschap, en je dronkenschap, Ariadne,
zal de Vreugd zijn, goddelijk naast die des gemaals, en tevéns begrijpelijker wellicht voor ons! Zoo Ariadne, wordt je ons tot zegen!
Terwijl vaderlijk teeder en bij uitzondering nuchter, Silenos
zich zoo uitte tegenover de stil gelukkige Ariadne, scheepten met
ijver de faunen en saters de tamme leeuwen en panthers in en der
Silenen blanke muilezelen en ezelen. Dien middag zou Dionyzos'
vloot Naxos verlaten, de kusten des morgenlands te-gemoet. De
god zelve staarde op een rots de zee omrond, die kalm lag, en
hij zag het eiland als een prieel van druiven. Hij zag naar den
arbeid bij zijn schepen: uitgelaten trokken de saters de brullende
leeuwen voort aan sterke touwen van lianen en gevlochten veil.
Geroep werklonk, een enkele tamboerijn rinkelde in de hand
eener nymf, de Silenen stonden in grauwe mantels en met hoeden
op breed, en waren, lachende om een grap, op het strand, als
een groep dikbuikige en blijmoedige filozofen.
Plots schokte Dionyzos uit zijn glimlachende peinzen op. Tusschen

III

3

34 DIONYZOS.

de scheepsrumoerigheid op het strand, tusschen geluid van
roepende stemmen, van kwinkslag en lach, en rinkelen van ènkele
tamboerijnen, meende Dionyzos te hooren melodie, die hij
dadelijk herkende: de blijde wijze, die klonk uit het diepst van
het bosschige eiland; de blijde wijze van Ampelos' fluit, maar zoo
klagend van weemoed, dat blij de wijze niet was, en zij verklonk,
droevig parelende roep, in een weemoedige wijze. Dionyzos
luisterde, en hij sprak tot zich:
— Waarom, in deze laatste oogenblikken van ons verblijf
alhier, roept mij Ampelos tot zich in het diepst van het eiland,
daar waar de bosschages zoo donkeren, dat mijn saters er den
wijnstok niet hebben geplant? Waarom voegt hij zich niet bij zijn
faunen of scheept hij niet in zijn eigenen leeuw? ... Hoor, hoe zijn
fluit de wijze zingt .... altijd de zelfde, maar lang niet meer blij....
En Dionyzos daalde de rots af en dwaalde, alleen, het bosch in;
padloos -recht af schreed hij toe op het klagend en roepend geluid,
dat eenmaal was het lokkend geluid geweest .... Hij trad het
struikhout plat onder zijn voet en zijn handen scheurden de lianen
van een.... Duidelijker maar ook weemoediger hoorde hij de
wijze klagelijk ruischen, en nu haastte Dionyzos zich, angstig.
— Ampelos! riep hij. 0, mijn Ampelos....
Stem antwoordde niet; hooger alleen riep de fluit, als met een
plotse uitbarsting van weemoedig verlangen. Een dicht gewarrel
van kamperfoelie scheurde Dionyzos als een voorhang van
een en dáar, in dichte cypressenschaduw, op den grond bijna
zwart, lag Ampelos voorover en speelde zijn lange fluit.
— Kwam ik niet altijd als mij lokte de blijde wijze? Was zij
niet steeds sterker dan mijn eigen wil? Maar de blijde wijze is de
blijde wijze niet meer.
— En Dionyzos' Faun is niet meer zijn Faun!
— De weemoed verwon hem?
— En hij schuilt, schuw voor licht, in cypressenschaduw!
— Ampelos, Ampelos, op! De saters maken de schepen gereed
en leiden de wilde beesten binnen. Mijn schip versierden met rozen
de nymfen tusschen de druiveranken der masten, en zij spreidden
Ariadne een sponde van versche rozebladeren!
— Dionyzos, overwinning, éen overwinning, een purperen
overwinning zal je verdere reize zijn ...
— Aan Ampelos' zijde, op zijn schouder!
.
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— Niet op mijn schouder en niet aan mijn zijde .... 0 neen,
Dionyzos, neen! Hoor.... Zet je hier in deze schaduw .... Zie,
voor het laatst..
— Voor het laatst....?!
— Voor het laatst laat ik viooltjes ontbloeien, tallooze en
geurende, daar waar je rust .... Hoor mij, o Dionyzos: Ampelos
is niet meer blijde..
— Waarom....?
— Hij is niet meer rustig blijde en kalm van vreugde en blijmoedig van glimlachenden ernst, zoo als hij was toen hij niet meer
was dan een blad, een bloem, een boom, dan wolk, aarde, of
water, niets dan een wezen des wouds, geboren uit het woud
zelve, geboren uit de eigen natuur, en gedachteloos bloeiende als
die natuur zelve, o Dionyzos! Sedert Ampelos droomde en, ontwaakt, vond den stok in zijn palm gevlijd door Zeus zelven zeker....
sedert Ampelos riep Dionyzos door het woud van Nyza, hem
lokkende met de blijde wijze, sedert Ampelos plantte met zijn
god den wijnstok en zijn god torste ten strijde en vierde zege
aan zijn zijde. . sedert vermenschelijkte Ampelos, en ging zijn
hart voelen aandoeningen als die der menschen ! Die aandoeningen zijn
van juichen en klagen, van liefde en van leed, van vervoering en
wanhoop.... maar zij zijn niet meer die der kalm blijmoedige
natuur, en niet meer die harer rustig vreugdvolle wezens .... 0,
Dionyzos, soms meende wel Ampelos, dat hij vergoddelijkte met
je meê, meê met je steeds goddelijke vervolmaking, maar, Dionyzos,
zijn trots bedroog hem, helaas, en het was niet vergoddelijken,
het was vermènschelijken, wat hem gebeurde .... Dwaalde hij
alleen in het woud voortaan, hij voelde zich niet meer doelloos
gelukkig, hij voelde zich mènsch met smart en geluk .... En
omdat de mensch die beiden bergt in zijn ziel, is vooral weemoed
den mensch, en heeft Ampelos, vermenschelijkt, den weemoed vol
zijn ziel voelen vullen.
— 0, Ampelos, voelde IK den weemoed niet .....
— 0, Dionyzos, je voelde den weemoed, als je vermenschelijkte:
dat was in zwakte! 0, Dionyzos, zoon van Semele, je bent zoon
van Zeus: na zwakte in weemoed, vergoddelijkte je zoo gauw in
glans, in hoop, in vertrouwen, in zekere bewustheid van taak: de
vreugde te sprenkelen der sombere wereld ! Na menschelijke neêrslachtigheid straalde je óp in goddelijk juiching en wist je, dat de
..
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Vreugde zal de wereld verwinnen .... Je weemoed is niet meer
dan een schaduw van je lichtende vervolmaking! Mij wierp de
weemoed in cypressenschaduw neêr....
— Als eenmaal Hermafroditos 1 !
— Als eenmaal Hermafroditos: de Weemoed, godenzoon: zoon
van verstand stralenden Hermes, schoonheidstralende Afrodite ... .
Helaas, ik ben niet van goden een zoon .... Ik ben geboren ...
uit wie? Uit het woud zelve: uit aarde, uit natuur: mijn ouders
kan ik niet noemen: mijn vader was samen met boom, wolk en
water, mijn moeder met bloem, dauw en vruchtbare aarde: uit
meer niet, Ampelos, ben ik gebloeid. Ik vermenschelijkte, ik
vermenschelijkte, o Dionyzos!
— En je zal vergoddelijken, o mijn vriend!
— Neen, ik zal niet vergoddelijken, vriend! De aandoeningen
der menschen beheerschen mij, en zij maken mij bang voor dit
leven, en die vrees zal mij eeuwigen weemoed geven ....
— 0 vriend, mijn vriend, wat overstelpt je heerlijke ziel! 0
vriend, laat mij den tros je langen....
— Geen tros, geen beker, geen vreugde... . Dionyzos, aan mijn
menschenlippen! Helaas, mijn weemoed is een dorst onleschbaar....
— Op! Nieuwe overwinning vervroolijkt je ... .
— Nieuwe overwinning maakt Ampelos, vermenschelijkt, niet
mee .... zoo hem Dionyzos zijn wensch toestaat....
— Ampelos' wensch? Ampelos heeft aan Dionyzos een wensch?
En toestaan zo* die niet Dionyzos? Wensch, Ampelos, en het is
je toegestaan!
— 0.... Staat Dionyzos Ampelos zijn wensch toe?
— Ongehoord.... wat die ook zij!
— Op zijn godewoord?
— Op zijn godewoord ...
— 0 Dionyzos, o god, dien ik min — en de Faun rees op,
goudblond in de schaduw — o liefde van mijn ziel en mijn armen!
Dionyzos, geef Ampelos weêr aan de natuur tot welke hij behoorde!'
Geef hem weêr aan het woud en de aarde 1 Maak hem gelijk met
boom, wolk, bloem, dauw en grond! 0, Dionyzos, herschep Ampelos in de vreugde, die je eigen verwinning is en herschep hem.
in je eigen wingerd!
Maar de god beefde, om zijn belofte.
— Ampelos .... Ampelos .... wat vraag je?
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— Herschep Ampelos in de vreugde, die je eigen verwin
-nigs.
Nu slaakte de god Dionyzos een kreet van wanhoop en hij riep:
— Vriend, waarom? 0, waarom te willen veronbewegelijken, ver,
ver van Dionyzos, in de weliging van éen enkelen wijnstok, alsje
kan weligen, alle zijden uit, in vreugde-overwinning, aan Dionyzos'
zijde.. . . 0 Ampelos, ik heb beloofd, maar geef mij mijn belofte terug!
Hier in je armen, aan je borst, o mijn vriend, smeek ik je: geef
Dionyzos zijn belofte terug.... ! ! Helaas, helaas, je weigert? 0,
wreede Ampelos, je weigert? Te-vergeefs snik ik aan je borst!
Vriend, vriend, waarom mij smart aan te doen? Helaas, is dit
smart....: Dionyzos' smart?
— Neen, Dionyzos, dit is NIET je smart!
— Helaas, is het dan vertwijfeling? Omdat ik won op Naxos,
moet ik verliezen? Omdat ik vond Ariadne, moet ik Ampelos
verliezen? Zeus, mijn vader, waarom? 0, belofte, heilloozebelofte!
Helaas, gij wreede en groote goden, gij groote zusteren en broeders, godinnen van noodlot en goden van Styx, wat zijt gij
wreed, ons, die der wereld nog zijn .... ! Voor wat gij geeft,
neemt gij ook terug! 0, wereldsch evenwicht van uw nooit spillende gaven! 0, zuivere rekening van winst en verlies! Nooit, o
wreede goden, geeft gij als iK geef, met beide handen vol-op
druiven en vreugde aan wie wil! Tel ik mijn trossen? Bied ik
gierig mijn druiven éen voor éen aan? Neen, ik spil: mijn enkel
gebaar laat weelde ontbloeien, en ik geef ruim het genot en
ik gebied zelfs het ruim te aanvaarden! Helaas, ik rekende nooit!
Gij, goden, gij rekent uit! Gij geeft mij een groot geluk, maar
gij neemt mij ook een groot geluk weg! Ampelos, zie mijn tranen;
voel, o voel in je armen mij snikken; vriend, geef mij mijn eed
terug....! Neen, hij wil niet en glimlacht slechts.. . . Mijn vriend,
mijn vriend!
— 0 Dionyzos, herschep Ampelos....
— In de Vreugde?
— Die je eigen verwinning is ... .
— Helaas, helaas! In een wijnstok en wingerd wil Ampelos
zich veronbewegelijken!
— 0, Dionyzos, geef mij aan de Aarde terug!
— 0 aarde, o naijverige aarde! Aarde, aarde, ik haat je! Heb
ik, aarde, je duizend wijnstokken doen ontbloeien, om mij te
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ontnemen, naijverig, een vreugde, die ik bewegelijk wil....
menschelijk en goddelijk !
— 0, Dionyzos, herschep Ampelos ... .
— In de Vreugde....?
— Die je eigen verwinning is ...
— 0, herinner mij niet aan mijn eed 1 Klinkt mijn belofte mij
niet in de ooren en ziel ?? Weet ik nu niet wat ik beloofde! Helaas,
ik vertrouwde en beloofde! Vol vertrouwen, stelde mij Ampelos,
en stelde mij aarde teleur! Vol vertrouwen, zal zij teleurstellen
allen! Helaas , helaas, ik vertrouwde .... 0, ware ik niet godmachtig! 0, kon ik niet wonder gebeuren doen! 0, ware ik mensch,
herder, sater, wat ook.... maar geen god! 0 Zeus, gij maaktet
een god mij, om mij lijden te doen, om mij lijden te doen!
Helaas, helaas .... mijn vriend ...
— 0 Dionyzos, herschep....
— 0 rampzalige belofte, helaas, helaas .... Mijn vriend....!
Helaas, wat ik uitstel, wat geeft het mij! Het wonder moet ik
gebeuren doen! Godmachtig moet ik herscheppen .... Ginds zijn
de schepen gereed, Ariadne wacht mij.... allen wachten mij en
godmachtig moet ik herscheppen, en verliezen wat mij zoo lang
dierbaar was, en dichtbij, en nooit van mijn zijde .... Vriend, ik
sliep op je hart! Vriend, je torste mij op je krachtige schouders!
Vriend, je verwon met mij! Helaas, helaas! Hij vermenschelijkte,
Ampelos vermenschelijkte aan zijn gods zijdel 0, wreede aarde,
snikkend in smart, éerste smart, geeft Dionyzos wat je behoorde
terug! Smartelijk wonder, geschie! Cypressen, verwelkt! Rotswand,
breid breeder! Grond, gruizel vruchtbaar en zandig .... Wreede
plek, smartelijk herschept Dionyzos je in blonde vreugdeplek....!
Mijn Ampelos, mijn Ampelos! 0, wat ik snik en roep, hij wacht!
Hij glimlacht en wacht.... Wreede! Erbarminglooze! Ampelos.. :
0 Zeus, het woord stikt in mijn gorgel... . Ampelos.. . . wees noch
mensch meer, noch faun! Faun, Dionyzos houdt je, hartbrekend,
belofte 1 Vriend, word wingerd! Herschep! Blonde vriend, wees blonde
wingerd! 0 wees niet als allen, purper van gloed: wees blond,
wees blond, als was mijn goudblonde vriend Ampelos! Blonde
wingerd, o welig heerlijk 1 Guldene trossen, zwelt als Helios' goud!
En zijn gelaat oversproeid van tranen, zag Dionyzos de herschepping zijns vriends, door eigen woord, in ontzetting aan: wortel
schoten de voeten, de beenen krinkelden samen tot gespierden en
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knoestigen kronkelstam; tors en armen, als in bezwijming van het
menschelijke, woekerden in takken weg; goudblond verdween het
hoofd, en de ranken weligden tegen den rotswand uit, de bladeren
looverden dicht en groot, en groote gele trossen zwollen, topaas goud en zonnegoud, met, door glanzende schil zichtbaar een lichtdroppel in iedere druif. Alle stem van Ampelos was verklonken,
en de wingerd ruischte alleen van wind door zijn looveren. Toen
wierp zich in smart Dionyzos over den gruizeligen grond en sloeg
om den krachtigen stam zijn armen en bleef er liggen, gebroken
van snikken. Slechts eenmaal hief hij den arm op, plukte een
blonden tros, en drukte dien plat op zijn mond. Het gele bloed
stroomde en Dionyzos snikte. Maar van alle zijden, ten laatste,
kraakte het kreupelhout, en saters en faunen schoten toe. Zij
zochten den god voor de afreis. Zij meenden, hij had zich aan
Vreugde bedronken en zij jubelden om den blonden wingerd,
nieuw van ooft, zoo goud en zoo heerlijk zoet. In hun armen liet
Dionyzos zich heffen, en zij zagen aan, dat hij weende. En hij
riep in smartelijke vervoering en razernij:
— 0 faunen, o saters, ziet: deze blonde wingerd is Ampelos!
Deze blonde trossen weligen van Ampelos' bloed! Tot de natuur
wilde hij wederkeeren en smeekte mij hem te herscheppen! Ik
beloofde, helaas, voor ik wist wat zijn wensch zou zijn! Faunen,
o saters! — en Dionyzos' stem werd ruw en wreed, en zijn
smartelijk gelaat verwrong tot een tronie.... — Niet alleen herschep ik
Ampelos in een wingerd! Niet alleen hèm, niet alleen hèm, opdat hij in veronbewegelijkende eenzaamheid kwijne! Faunen, saters,
ziet! — en hij stortte hier toe op een faun, sloeg daar een sater
de thyrs in het gelaat, drukte een derde woest tegen den rotswand,
verschrikt — faunen, saters ziet .... meerderen herschep ik in
blonden wingerd! Makkers, veronbewegelijkt om Ampelos heen!
Tiert welig uit over Naxos! Helaas, helaas, aarde heeft den
blonden wingerd meer, maar Dionyzos verloor zijn vriend! Helaas,
aarde, ons, die nog menschelijk zijn, neemt gij alles af, wat wij
ook ontvingen!
Toen stortte Dionyzos zich door het woud, naar de schepen,
waar Ariadne hem wachtte en hij viel schaterend in zwijm aan
haar voet. Zij meenden allen, hij was dronken van Vreugde, en
zij tilden hem op en zij scheepten hem in, in zijn rozen- en druiventrireem en zij legden hem op de roosbladerensponde .... Maar
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om Ampelos en de herschapen makkers bleven gehurkt, stil en
zwijgend, de andere saters en faunen, en durfden niet Dionyzos
volgen. Toen plukte er éen een tros van Ampelos' eigen wingerd
en begon de druiven te persen. Hij dronk en hij lachte, de sater.
Andere saters deden als hij. Zij plukten de blonde trossen, zij
bezwijmelden zich, zij dansten en zij vergaten Dionyzos' toom. Zij
dansten tot de zon hoog aan den hemel stond, en zij plots aan
de afreize dachten. Blond-trossen-beladen stortten zij door het woud
en terug naar de schepen. Maar zij zagen de vloot der druivetriremen, voorspoedigen wind in de• bollende zeilen, reeds ver, ver
weg in de zee, op weg naar het Oosten toe! Uit de zee rezen de
Nereïden en wuifden met sluiers en van de schepen wuifden sluiers
terug. Plots zagen de achtergebleven faunen en saters de edele
Ariadne wuiven haar sluier in den bries. En de saters en faunen
waren wèl bedroefd, dat Dionyzos hen had achtergelaten, dat zij
niet met hem het Oosten veroveren zouden. Maar bedroeving was
niet voor hun ziel. Toen zij twee najaden nieuwsgierig uit waterklaterenden rotsspleet zagen turen, gaven zij een kreet schel en
ijlden op de bronnymfen af.... Zij doken aanstonds in de kloven
terug en vluchtten toen rots over en woud door naar het diepst
des eilands, meenende zich in cypressenschaduw te verschuilen.
Maar zij vonden niet de schaduw der zwarte booroen, en de
begeerlijke handen der saters grepen haar, bij de stam van Ampelos'
eigen blondgoudenen wingerd....

xv'.
Nauwelijks was I)ionyzos' vloot geland aan de Aziatische kust,
of Poseidoon torende bp, ten middel uit de plots toornige baren,
hief zijn drietand: de hemel donkerde, de zee kruifde omhoog,
machtig onweer sloeg uit en het was Dionyzos of hij uit de
scheurende wolken Zeus zelven de bliksems zag als vurige lansen
slingeren. En de machten van hemelen zee stormden plotseling zoo
onwederstaanbaar in donderend en schuimend geweld, dat, nauwelijks de talrijke thiazos, het dionyzische leger ontscheept, of de
triremen, verlaten, sloegen tegen elkaar en verzonken in de verslinding der diepte. Over strand en zee heerschte de stormende
nacht, pikzwart van wolken, door flitsen verscheurd, en de zee
raasde aan of zij zich op het land wilde werpen. Slagregen ruischte
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neêr: de toortsen, smokend, doofden telkens uit; de wilde dieren,
in toom, brulden angstig. Saters zochten den weg, maar rotsen
hieven zich en pijnwouden rezen geheimzinnig, zwiepende van stormwind, en krakende in de hoogere kruinen.
— Hierheen! riepen de saters. Hierheen! riepen weêr anderen.
Langs verschillende richtingen verspreidden in den gruwlijken
nacht zich de thyrstroepen van Dionyzos. Somber zat de god in
zijn lynxenwagen, en Ariadne, aan zijn zijde, zag angstig op. Zij
waren voor den nacht en den regen gehuld in grauwe mantels.
Rondom den wagen stuwden de Silenen, op ezels wit, — onhoorbaar
brommende, weggedoken in mantel en onder hoed; de faunen op
leeuwen aansporend; de menaden, in dichte omhelzing elkaar
beschermend voor het geweld van den storm, en aarzelend ging
die stoet om den god. Maar over het strand zwermden duizend
anderen, saters, faunen, stervelingen, Panen en Panisken; geheel
de vreugdemacht van Dionyzos, en telkens klonken de stemmen:
— Hierheen 1 Neen, neen .... hierheen!!
Dionyzos, met zijn thyrs, wees de richting uit, de rotsen op,
het bergachtige pijnbosch in, maar reeds vloden de verkennende
saters terug tot den god en kreten:
— Dionyzos! Dionyzos 1 Dionyzos1
— Waarom die kreet? vroeg de god.
— Dionyzos! riepen de saters. Schrikverwekkend is het donkere
pijnbosch!
— Vooruit!
— Dionyzos
Vooruit 1
— Wij gaan niet vóor, in het schrikverwekkend donkere pijnbosch!
— Volgt mij dan!
— 0 Dionyzos, wij willen terug!
— Waarheen?
— De zee over, naar gastvrijer streken: Naxos en bekoorlijke
Archipel, naar Karië en naar Arkadië ... .
— Vooruit!
— Dionyzos, in het schrikverwekkend donkere pijnbosch woedt
verschrikking, die wij niet weten!
— Ik versloeg de Giganten! Aan mij zal de wereld zijn!
— Dionyzos!
— Tot aan de oostelijke poorten des morgenlands!
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— Helaas!
— Vooruit!
— Wij durven niet 1
— Vooruit dan alleen, wie durft, met mij.
— Helaas!
— Niemand? Geen faun? Geen sater? Sileen? Geen enkele menade, verscheurensgereed als een tijger?
— Helaas, Dionyzos!
— Gij zijt allen bang?
— De nacht is stormzwanger van onheil.... Poseidoon, Zeus
hebben je verlaten....!
Een weegeklaag ging op, maar de storm veegde het weg.
— Vergezelt mij dan niemand?
— Ik, o mijn gemaal....
— Ariadne alleen ....? Gaan wij!
En de god rukte uit de handen der aarzelende menners de ranken leidsels der lynxen. De wagen ratelde vooruit .... Maar uit het
pijnbosch kwam als een sombere, aardsche donder, en de anders
gewillige dieren schrikten uit een; het tuig brak, zij vluchtten;
de wagen, stil, stond op een rots.
— Ariadne, riep Dionyzos. Kom!
Zij was uit den wagen gesprongen, zij klemde zich aan haar
gemaal.
— Ariadne! Zie dat sombere woud! Zie dezen nacht, rondom
ons! Ik weet niet, waarom Zeus mij toornt! Maar Poseidoon
wachtte met zijn geweld tot de ontscheping van mijn laatsten
leeuw of muil! Ariadne, o zie deze sombere oorden! Ariadne, ik
wil ze vreugde sprenkelen!
— Ja, Dionyzos!
— Ariadne, vergezel je mij?
— Ja, Dionyzos!
— Kom dan!
Hij slingerde om haar middel den arm en hielp haar voort, op.
Wolkzwarte verschrikking, stormzwanger, waaierde als een dichte
mantel van onheil, plooienflapperend rondom hen heen.
— .... Dionyzos! Dionyzos! riep met éen stem geheel zijn leger.
Hij ging voort, en in den donkeren nacht verhelderde zijn gelaat,
hij glimlachte op Ariadne, die moeizaam schreed aan zijn zijde.

— .... Dionyzos! Dionyzos!
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Het leger herhaalde den angstroep; en zij zagen den god: zijn
glans, blauw als maneglans, ging voort tusschen de bliksems , en
Ariadne, in haar grauwen mantel, was in dien glans zichtbaar,
gebogen voortgaande aan Dionyzos' zijde.
— Dionyzos, Dionyzos!
De god luisterde niet meer. Hij beklom de rots en hij hielp Ariadne.
— Ariadne, ben je bang?
— Neen ...
— Waarom niet?
— Ik ben zeker van onze overwinning!
— Wij zijn alleen .... verlaten! Ginds weet ik niet welke
verschrikking ons wacht!
— Ik ben niet bang! Dionyzos zal verwinnen!
— Geloof je?
— Ja!
— Heb ik niet te weifelen?
— Neen!
— Ik ben wel moedig, maar ik weifel soms, Ariadne. Ik ben
niet onsterfelijk: ik kan sterven, voor ik de wereld verwonnen heb!
— Zege wacht je en goddelijke onsterfelijkheid!
— Ariadne .... heb je mij lief?
— Ja.... o mijn held, o mijn held!
— Ik ben niet Thezeus!
— Je bent Dionyzos!
— Ik gaf je de Vreugde?
— O ja .... Kom....
— Kom....
Zij gingen. Het pad was heel moeielijk, zij stegen. Zij naderden
het bosch, dat was zwart, ondoordringbaar nachtgeheim.
— Hoor! riep Ariadne.

— Het is onwêer !
— Neen .... hoor!
— Het is de donder, die rolt!
— Het is donder en het is geen donder!
— Het is donder, die tegen de bergen weerkaatst ... .
— Het is een donder, rythmiesch. 0, vreeslijk rythme!
— Ariadne, ben je bang?
— Neen ....: kom! 0 .... hoor!!
— Ik hoor! Het is donder.
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— Het is een donderend rythme .... en een dans! 0 vreeslijke
dans! Kom Dionyzos ....: ik ben niet bang....
— Het is een dans.
— Over de bergen heen!
— Het is een donder....
— Die komt uit het bergwoud en weérslaat tegen de rotswanden .....
— Ik was niet voor de Giganten bang l
— Dionyzos, ben je bang?
— Neen, Ariadne, kom.... 0 hoor!
— Het is een dans, en een rythmiesche donder van hamergeweld op schilden....
— Onder zware voetstappen dreunt het gebergte.. . . 0, Ariadne,
dat is vreeslijker dan de Giganten .... Wat is het?
— Ben je bang, Dionyzos?
— Neen .... kom.... kom voort....
Zij sleepten elkander voort in het woud. Zij zagen in den
donker niet meer, een enkele flits slechts lichtte op, en zij zagen
stammen, éen oogenblik .... Maar zij hoorden den rythmischen
donder, den zwaar trappenden dans, en het hamergeweld....
— Bergen en bosschen! riep Dionyzos. Sombere nacht! Onheilgeluid! Gij alien, die met hamers op schilden slaat en met zwaren
voet danst....: aanvaardt de Vreugde ....: Dionyzos wil het!
En hij verhief hoog zijn thyrs. Wel spleet de grond, maar of de
wingerden ontloken, kon hij niet zien. Vuur viel uit de lucht, een
donderslag of Zeus den hemel deed splijten, ontbarstte; en dans
en rythmiesch hamergeweld sloegen luider en luider en luider of
geheel het woud was van metaal en klaterende sloeg te samen.
Als uit metaal spatten groote blauwe vonken uit, en zoo hel,
dat Dionyzos en Ariadne zagen. En zij zagen de Vreugde niet
weligen, maar zij zagen, huivering wekkend, den pyrrhieschen dans
der vreeslijke éerste schepselen, Kureten en Korybanten, daimonen
der sombere bergen en bosschen, slaande met zwaard tegen
schild, zich begeleiden den voetdreunenden ommegang, Daktylen
en Kabeiren, slaande met hamer op aanbeeld, zelfs in den
donkeren nacht in Hefaistos' kunst zich oefenen en bearbeiden het
gloeiend ijzer. Oorverdoovend metaalgedruisch en oorverdoovende
woedekreten stormden op, toen zij Dionyzos en Ariadne zagen, en
zij wierpen zich, een storm gelijk, op den god en zijn bruid, maar
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Dionyzos, op wiens bevel de grond al was gespleten hier en daar,
ving hen in de boeien van wingerd en schuimbekkend stonden zij
allen, omrankt, in welken toover van geluk wisten zij niet. Plots,
in den we@rschij n van bliksem, met het rollen van donder, naderde,
nauw in den gruwelijken nacht zichtbaar, een Godin, en zelfs
Dionyzos ontzette, en Ariadne school weg in haar mantel, en
in de armen van haar gemaal. En de sombere stem der Godin,
tusschen de schuimbekkende kreten harer geboeide priesters en
dienaren riep :
— Wie nadert in den nacht ons geheim, en slaat niet het schild
en danst niet het rythme met dreunenden voet? Wie vangt mijn
dienaren en priesters in boeien en tart de woede der goden- en
bergenmoeder?
— Rheia! riep Dionyzos uit en zijn stem beefde. Rheia Kubele!
Bergmoeder en moeder der goden! Moeder van Zeus, mijnvader!
Toorn mij niet, uw kleinzoon! Ik herken u, o Eerwaarde, o Moeder!
Ik herken u en ik val u te voet! Ik ben Dionyzos, en zie, dit is
Ariadne! Zeus wees mij mijn taak en mijn weg! Ik volvoer die
taak en ik sla dien weg in. Eerwaarde Moeder, o toorn mij niet!
Zie, ik lig aan uw voet bevend, en Ariadne, zie, knielt naast
mij. Wij komen alleen; mijn leger bleef op de stranden versagende
achter! ik, ik versaagde niet! Aan mij is de wereld, o Moeder!
0, mij is de Vreugde, en ik sprenkel haar! 0 moeder der bergen
en goden, o Rheia, Rheia Kubele, duld dat ik haar sprenkel,
de Vreugde 1
— De Vreugde? klonk, sombere vraag, de stem der Godin,
en over zijn deemoed heen zag Dionyzos buigen haar gerimpeld
gelaat in de haren grijs, die zwaar golfden uit stedekrone. De
Vreugde? Helaas, helaas, moeder der goden, en der bergen moeder,
ben ik vergrijsd in de Smart, waarom mijn Korybanten, Kureten,
Daktylen, Kabeiren, het smartverdoovende metaalgeluid slaan,
den smartverdoovenden dans immer dreunen 1 Helaas, helaas ...
Attis, Attis! Waar is hij? Zoek hem voor mij! De Korybanten
vonden hem niet! De Kureten vonden hem nooit! Sombere dagen,
sombere nachten, dat ik hem zoek, dat ik hem zoek, altijd 1 Hij
versmaadde de moeder der bergen, voor de vrouwen der aarde;
en ik wolkte razernij om zijn heerlijk hoofd heen! Helaas,
helaas .... hij verminkte zich in razernij, hij moordde zich in
razernij! Attis! Attis! Waar is hij! Waar vind ik zijn lijk! 0
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Zeus, o mijn zoon, sta slechts toe, dat ik vind zijn lijk en niets
meer! 0, Dionyzos, mijn kleinzoon, zoek met mij, zoek met mij
zijn lijk! De Vreugde? Maar ik heb zijn lijk nog niet gevonden!
De Vreugde? Maar hij verminkte zich, hij verwondde zich! 0,
Dionyzos, ontboei mijn dienaren; leeuwen wil ik brullend om mij,
fakkelen wil ik zwaaiend om mij; razernij, razernij wil ik om
allen! Dionyzos, ontboei mijn dienaren! Slaan zij de schilden,
en dreunen den dans zij; dat de aarde davere onder mijn smartverdooving! Helaas, helaas!
De Godin stond, de armen hoog op en wijd uit, in den nacht,
en hare kreten klonken het gebergte over. En Dionyzos, in medelijden, rees op, vol eerbied, maar zonder vrees meer. 0, de aller
trof zelfs de eerwaardigste godheid: moeder-menschlijktar
van goden, smachtte zij naar het lijk van wie haar, zoo goddelijk,
versmaadde, voor aardsche en lieftallige sterfelijkheid. Welke
Smart zou éenmaal Dionyzos' Smart zijn....? Hij dacht aan Ampelos, voelde slechts weemoed. Wat..., wat zoi zijn Dionyzos'
smart? Zijn eindelijke nederlaag.... voor hij de wereld verwonnen
had? 0, hij wist het niet, maar voor haar, de eerwaarde Godin,
moeder der bergen en moeder der goden, voelde hij zwellen zijn
medelijden en zwijmen zijn angst. Toen smeekte hij, stil, Zeus
den hemel te doen klaren, en het onweêr ratelde weg, de wind
vaagde weg, de wolken verdreven en boven de zichtbaardere pijnstammen des machtigen bergwouds effende zich de nog nachtelijke
hemel, met de optinkelende oogen der sterren! En Dionyzos' eigen
glans manescheen door het donkere woud, en Ariadne, haar mantel
afgeslipt, straalde bijna als Afrodite zelve.
— Dionyzos! herhaalde de moeder der goden. Helaas! Zoek
j e zijn lijk met mij?
— 0 Rheia! riep Dionyzos, en zijn stem bevestte zich in helderen
klank. Rheia Kubele! Keer ik terug van mijn zegetocht en heb
ik de wereld veroverd, tot de Oostelijke poorten des morgenlands
toe, keer ik terug na den winter, die aanvangt, dan is Attis
herleefd in de Vreugde 1
— Helaas, helaas neen , hij herleeft nooit!
— Hij herleeft iedere lente, o Rheia!
— Helaas, helaas neen, hij herleeft nooit voor mij! De smart
overstelpt mijn onsterfelijken ouderdom! Mijn voorhoofd is als het
rotsgesteente gegroefd! Mijn haren zijn als de eeuwige winter!
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Mijn ziel is als de woestijn! Dionyzos, voor mij geen lente en
Vreugde meer! 0 Dionyzos, verlos uit hun boeien de dienaren
mijn, en ga terug, waar je de Vreugde kunt sprenkelen!
— Ik sprenkel ze hier!
— Helaas!
— Zie, de storm is vereffend, de nacht is verklaard, de dageraad heeft de poorten ontsloten! Weldra rijdt Helios den goudenen
en nieuwen dag aan! Waar ik verschijn zal de winter mij wijken!
Zoo lang ik zegevier, weérsta ik de seizoenen, en roep ik slechts
op het seizoen van mijn vruchtbaarheid in wondersnelle weliging!
Rheia Kubele, laat langs uw smart, die, helaas, ik niet dooven
kan, ik mijn wingerd festoenen, zoo als ik reeds festoende om
Korybanten, Kureten, en laat mij vrij den weg naar de morgenlanden! De rijken, waarover zweeft het mysterie van uw smarten
wapenkletterende donder der Korybanten, en hun dreunende dans,
wil ik doortrekken met heel mijn stoet en mijn leger, en de druiveranken zal ik slingeren van stad tot stad, en gij, moeder der goden,
-bergen, heilige bewaakster der morgenlandsche steden, effen den
weg voor mij uit! 0 eerwaardige moeder, wees aan uw kleinzoon,
wees aan de vreugde, zoo niet aan uw eigen, wees aan de vreugde
der anderen genadig! Uw priesters en dienaren ontboei ik uit wat
niet anders is dan ooftzoete slavernij, en zeg hen mij voor te gaan,
en mij te kondigen, opdat de winter vluchte weg voor mijn komst
en ik niet anders brenge dan mijn eigen seizoen: de lente der druif
tot zijn herfst toe: bloei, weliging en oogst in éen oogenblik: dat
van mijn zegeviering!
Toen was het wel of Dionyzos' juichende stem op deed klaren
het somber geheim van den nacht, want de dag uit het Oosten
scheen hem toe te snellen en hij glansde, en Rheia Kubele zag
verwilderd rond: Korybanten en Kureten hadden zich los uit hun
boeien weten te rukken maar zij persten en dronken de druiven;
zij stapelden op hun schilden de druiven, en droegen ze weg in nog
sombere razernij, en plots sloeg de godin hare armen uit, en riep:

— Attis, o Attis!
En haar roepstem tot den geliefde klonk vreemd door den dag,
die opstraalde; somber ontzettend, waanzinnig klonk hare stem en
vol huiverig geheim van bijna peillooze smart, ondenkbaar in
godheid zoo goddelijk en waardig als moeder der bergen, en
moeder der goden; en in razernij, de grijze lokken golvende,
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de huiveringwekkende godin den dans uit tusschen de
voetstampende en metaalkletterende, maar wel Dionyzos gewilige
Korybanten, Kureten.
— Attis, o Attis! herhaalden zij klagend en toch verschrikkelijk
rondom de godin; het leger van Dionyzos, vertrouwende, omdat
de god had gejuicht, naderde en om dans en om druivebezwijmeling dier vreeslijke priesters om die vreeslijke vrouw, waren saters,
faunen, en nymfen niet bang meer, schakelden zij ' hun dans door
den zwaard- en schildendans van Kubele's priesters, maar toch
beving een smachtend verlangen, een vreemde smart in bezwijmeling
allen, want Ariadne riep uit:
— Thezeus, o Thezeus!
En verwilderd zwierde zij rond; Dionyzos zelve riep:
— Ampelos o mijn Ampelos! en zwierde.
En alle saters, alle faunen, menaden, stieten een naam uit, van
wie zij lief hadden gehad en verloren in zwerving over het gebergte,
in den strijd voor de Vreugde verslonden door wild beest of in zee
verzonken, of dronken achter gelaten, helaas! En allen stieten
een kreet, en allen riepen een naam, en het was wel de
vreugde, maar het was ook een geheimzinnige smart, als een
onontkoombaar mysterie, een drukking van verpletterend zwaar
noodlot. Toch wist Dionyzos , er aan te ontkomen; hij schaterde
zijn overwinning uit, hij wierp zich op de schouders van saters
en zij torsten hem voort, trotsch, dat zij hem dragen mochten,
en wel riep hij nog eenmaal:
— Ampelos, o Ampelos!
Maar viooltjes deed hij alomme ontluiken, zoo als Ampelos hem
zelve dit had gedaan: onder de pijnboomen geurde het plots van
viooltjes; velden van viooltjes strekten zich; wijnranken festoenden
zich van boom naar boom, en de Vreugde overwon, trots den druk
van het Noodlot en den weemoed van de Smart. En eindelijk riep
Dionyzos:
— Rheia! Rheia Kubele! Ik heb u verwonnen, moeder der
goden, o moeder der bergen, o beschermster der barbaarsche,
sombere steden, de steden des morgenlands, die ik, van uit het
Westen de Vreugde kom brengen, als Eos uit het Oosten het
Licht! Effen den bergweg voor mij uit, zooals Zeus en Poseidoon
mij den landweg en waterweg effenden.
— Dionyzos 1 riep de godin. Helaas, wat zult gij die steden
zwierde
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brengen? Zonder vreugde misschien leven tusschen hun muren
de volkeren der morgenlanden, maar ook Smart is hun onbekend!
— Beschermster der steden, zoo als wilde beesten in kooien
leven die volkeren dan, en zijn minder dan mijn panthers en
leeuwen, die de Vreugde temde en de Vreugde voortleidt! Rheia
Kubele, aan mij zal de zege zijn over landen en steden, tot aan
de poorten van Eos toe!
En de god, door zijn saters getorst, zwierde, gedragen in dolle
vaart, het woud door; geheel het leger stortte zich breed door
het bosch, helling op, helling af; Ariadne in de wagen mende
zelve de lynxen: heure haren wapperden uit en zij stond, bezield,
met dolle oogen, en Korybanten en Kureten, verleid, achtten
niet den smartroep der bergmoeder, maar stortten zich in Dionyzos'
leger, stortten vooruit, en hij stroomde, de strijdmacht der Vreugde,
overgolvende geheel het land. Wee, wie de Vreugde niet aanstonds
aanvaardde: hij werd meegesleurd door de dragers der omwingerde
thyrsen, door de stormkracht der wilde dieren, aangehitst, razende
kudde verschrikkelijk gezwiept door de faunen. Wee, de stad, die
in Lydië of in Frygië hare poorten sloot; de poorten stormden
Dionyzos' stafdragers open, en de lange ranken torsende als een
reuzefestoen, vloeide het leger binnen: de grond spleet, de wijnstok ontschoot, de ranken en bladeren weligden, en zwollen de
trossen, die, geplukt, de Vreugde in stroomen purper deden
golven straten en pleinen langs. Heerlijk heil aan die vorsten,
die zich Dionyzos gewonnen gaven, maar vernietiging wie hem
weérstond! En zijn leger wies aan met allen, die uit alle overwonnen oorden zich aansloten bij zijn heirmacht, en onweerstaanbaar was de vloed van de Vreugde, die purper stroomde de
oostelijke rijken door. Nooit was Dionyzos zoo vreeslijk geweest
in den strijd, en de goden, neérziende, ontzetten. De wereld verwon
hij, verscheurende, vernietigende, met de kreten van heel zijn razende
heirmacht, wie hem we@rstond: wie zich gewonnen gaf, was een
golf me in den vreugdevloed. Zijn faam bazuinde vooruit; saters
en faunen bazuinden zijn faam, legers versloeg hij, rijken openden
hem hunne grenzen, steden wierpen hare poorten hem open,
laurier en myrthetwijg wuifden hem tegen. In de sombere steden
des barbaarschen morgenlands reed hij binnen in triomfatorsheerlijkheid: hij stond op de gulden zegekar, als een god en een vorst; prinsen
des lands leidden zijn vierspan; hij stond, ouder en mannelijker
III
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nu, volgebaard blond, de mitra op zijn lange lokken; in plooien
wapperde het vorstelijk gewaad des overwinnaars van geheel het
Oosten, purper en goud en blank om zijn mannelijke jonge leden;
hij stond en zijn hand steunde op den gouden cederappelschepter;
en achter hem reed Ariadne, gezeten op olifant blank, goudnetomvangen, Afrodites starrekroon om haar lokkige kruin, en haar
schoonheid verheerlijkte in den roem des gemaals. En overal waar
zij binnen zegevierden door landstreek en stad, langs heirweg
en straatweg, festoende de druif met hen mede, en liet de Vreugde,
de Weelde achter: achter de druivefestoenen torenden de barbaarsche
steden minaretslank uit, zoodra Dionyzos door haar barbaarschheid
gebloeid was: tooverpaleizen verrezen met lange zuilenrijen van
jaspis en chalcedoon, overdekt met bronzen pannen; marmeren
tempels schitterden op, aan alle heerschende goden, maar vooral
aan Dionyzos en aan Ariadne; de eeredienst des goddelijken overwinnaars bevestigde zich; zijne priesters brachten offers hem, de reukschalen geurden, en zijne mysteriën werden ingesteld. In marmer
werd zijn heerlijke beeltenis gehouwen door bezielde kunstenaars
en van heiligdom tot heiligdom werd die beeltenis gedragen. Was
hij verder, de Vreugde liet hij achter, de Weelde liet hij achter, zelfs
de in razernij veroverde rijken herbloeiden als met getoover; waar
zoo vol zwol de druif, purper of blond, blauw of geel, waar de vervoering zoo stroomde uit mengvat en drinkschaal, waar de dans
stemde tot blijde muziek, rees ook uit vernietiging, tooverkracht!
marmerpaleis en tempel op, om den god te eeren, hoe ver hij
ook was. En niettegenstaande alle vernietiging in razernij scheen
Dionyzos' strijd toch altijd zijn strijd te blijven, en nooit die van
Ares te worden want waarlangs hij gezegevierd had, golfden
Demeters blondere velden en spreidden welvaart en sprenkelden
rijkdom, en de aren zwollen van weelde, als de trossen van vreugde
zwollen. Pest, hongersnood, alle ziekte en alle gebrek, vaagde
Dionyzos' triomftocht weg. Ver, ver tot onbekende bergketen,
sneeuwgetint in het uiterste Oosten; ver, ver tot heiligen stroom,
azuur stroomende van den hemel naar den einder toe — geheel de
wereld was aan Dionyzos.
Toen naderde de laatste dag.
— De Poorten, de Poorten! riep plotseling geheel het leger uit,
als met een enkele stem.
Aan de nachtkim rezen in ver verschiet de ontzaglijke Oostelijke
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Poorten. Zij rezen goddelijk en bleekgoud in den nacht, die al
schemerde van den binnenschijn; zij rezen ontzettend als de poorten
eens gouden lichtgeheims, en nu Dionyzos langzaam naderde, omstuwd door zijn geheele macht, weken zij majesteitelijk open. Een
glans stroomde dadelijk uit, en Eos, allerlieflijkst in zoo gloeienden
glans, rozigde -aan als een vlinder in zonneschijn, teeder en lieflijk
en luchtig, op een zweving van luchtig lieflijke teederheid, in
gelenden sluier, die niet meer was dan een glanzige zeepbel, goud;
de morgenrozen vielen nu uit hare vingers, lokken en plooiend
gewaad; een dauw sprenkelde zij, als een regen zacht, en zij
lachte, terwijl zij riep:
— Dionyzos! Verwinnaar! Ik heb je zien naderen dágen, dágen
lang! Iederen dag naderde je, Dionyzos! Wees welkom, wereld
morgenpoorten toe! Dionyzos, niet weêrstond-verwinatod
die wereld je almacht....: mijn rozen werp ik je alle neêr!
In hare huldiging wierp zij, kindlachende, alle haar rozen; zij
regenden, rood, geel, wit rondom Dionyzos, waar hij stond, mitragekroond, blank- goud -omplooid in zijn zegekar, met stralend oog
inziende in de Poorten, die wijder en wijder openden, om Helios
uit te laten.

XVII.
— Is de grens bereikt? vroeg Dionyzos.
Het daglange feest was ten einde, de amethysten nacht donkerde
aan, en bleekgoud, ontzettend, rezen omhoog de ontzaglijke Poorten
van het Uiterste Oosten. De Vreugde had er tegen gesprenkeld
haar druivenbloed, langs den aanvang van Helios' hemelheirweg
was de wingerd gerankt en in de tooverrozetuinen van Eos had
de blijde orgie geduurd den geheelen dag. In de rozebosschen,
vervagend haar heldere kleuren in de amethysten vereffeningen
van den naderenden, naderenden nacht, lag wijd verspreid in de
rust na bezwijmeling het leger van Dionyzos tusschen rozen ver
druiven verpletterd, op de gespreide lynxevellen en tijger-pletrd,
mengvaten omvergeworpen, schalen, amforen, bekers ge--huiden,
stort in plassen van vloeiend karbonkel en vloeiend topaas, en in
slaap en omhelzing, verspreid, lagen neergestort de vreugdestrijders.
— Ariadne, is de grens bereikt? herhaalde Dionyzos.
Hij stond, bleek in de vaalte van nacht, en staarde naar de ont-
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zaglijke poorten. Aan hem hing, bleek, Ariadne, en staarde. Hij
stond jong, bleek en aarzelend steeds: zijn violenoogen hadden een
verwonderde vraging; zijn lippen trilden in zijn blonden kroesbaard;
de mitra afgevallen, verwarden zijn blonde lokken, ontknoopt over
zijn schouders en in de vreugde verscheurd hingen de - plooien van
zijn vorstelijk gewaad wijnbezoedeld en sleepten de rozebladeren
en druiveschillen. Een rimpel groefde pijnlijk tusschen zijn brauwen,
en tranen sprongen zijn oogen uit, toen hij zichzelven antwoordde:
— Ariadne, de grens is bereikt....
— De grens is bereikt, herhaalde zij zacht.
Hij zag om zich, verwonderd, verward, verloren, als wist hij
niet meer, Dionyzos.
— Ariadne, murmelde hij weenend; het was éen lange zege
-toch.
— Mijn god, o mijn overwinnaar! riep zij hartstochtelijk en
prangde hem vast. Hij maakte zich zacht los uit hare armen, en
streelde haar over de haren.
— Ariadne! vroeg hij en beefde zijn stem; zeg mij, wat is de
taak van morgen? Sticht ik mijn vreugdezetel voor de Oostelijke
Poorten en zet ik mij naast je op een troon en vergoddelijk ik in
de hulde der wereld .... of bereid ik mij tot de terugreis?
— De terugreis door je heerlijke verwinningen!
— De terugreis? Ja, de terugreis.... Helaas, Ariadne, die is
geen taak!
— Taak is volbracht!
— Is taak volbracht? Dan kan ik stèrven ...
— Dionyzos! kreet zij, en ontstelde om zijn droefheid.
— Is taak volbracht, dan kan ik sterven .... Ik ben niet onsterflijk, Ariadne.

— Dionyzos, o Dionyzos ...
— Maar ik voel, Zeus gunt mij den dood nog niet .... Helaas,,
Ariadne, hoe leef ik taakloos voort?
— Dionyzos, de terugreis is nieuwe taak ...
— Nieuwe taak?
— Langs overwinning terug de vreugde te sprenkelen ...
— Zij is gesprenkeld, zij is gesprenkeld .... 0, Ariadne, als
ik niet sterven mag, laat ons dan gaan, laat ons dan schielijk
gaan....
— Terug .... ?
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— 0 ja! Wat staan wij voor deze goudene Poorten! Zij zijn
de grens! Kom Ariadne, terug! Kom meê !
— Nu reeds....
— Wat zal ik toeven!
— Het leger ligt in diepe sluimering....
— Laat het sluimeren, Ariadne; wij gaan alleen! 0, laat ons
gaan, laat ons gaan terug, Ariadne, terug naar Nyza .... Daar
misschien zullen wij zalig zijn in de herinnering aan de gesprenkelde
vreugde! Helaas, alle vreugde is gesprenkeld! Taak heeft Dionyzos
op aarde niet meer! Ariadne, Ariadne, kom.... Bestijgen wij
onzen wagen .... Ik neem de leidsels ter hand. Ik men de lynxen ...
O Ariadne, Ariadne, kom....
Zij bestegen den lynxewagen en het was als vluchtten zij in den
nacht, als verslagenen, als overwonnenen. In den nacht langs den
breeden zegeweg vluchtten Dionyzos en Ariadne terug. Zij reden
langs korenvelden, druifomrankt van lagen boom tot lagen boom,
en zij reden door een gouden en marmeren stad, de laatste stad
van het Uiterste Oosten: zij reden tot den morgen toe, en de
lynxen waren uitgeput en zij scholen in een rozebosch aan den
weg, en rustten er uit in schaduw en geur. Het was als een
lieflijke halte, en zij hadden vreugde, als in paradijs. Zij sliepen
in elkanders armen; den dageraad rozigende, ontwaakten zij, en
speelden in de koele wateren der bronnen; de najaden herkenden
hen en dienden den god, de godin; de dryaden weefden gewaden
hun fijner dan byssos en bekroonden hen met rozen, en hun
schuilplaats niet meer geheim, vloeiden van het leger de allereerst
ontwaakten terug en verzamelden saters en faunen, menaden zich tot
de terugreis, de terugreis der zege: brieschende leeuwen werden
den wagen des gods voorgespannen', maar Ariadne voerde men
een olifant toe, en de reis ging terug; en het leger vloeide, vloeide
achter aan, van de Oostelijke Poorten terug. Vruchtbare landen
door, schitterende steden door, ging de reize terug, langs Dionyzos'
eigene tempels. Het volk viel in het stof; zijn priesters vernietigden zich in nederigheid, als de god in zijn drom naderde. Feest
zwierde hem voor en hem langs, en plots walgde hij van zijn
eigen feest.
Zie, zeide hij en hij wees Ariadne. Zie Ariadne .... wat
doen zij .....
Zij naderden in den avond een heiligdom, heerlijke pracht van
—
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marmerzuilen; de blauwe offervlammen geurden omhoog, geheel
het volk stroomde te zamen, druifvertuit.
— Ariadne.... Ariadne, wat doen zij....!
Tusschen de priesters werden jeugdige offerlingen, knapen en
maagden, ten outer geleid, rozenomkransd, druifbehangen; de
hoogepriester hield het offermes klaar.
— Ariadne,... Ariadne.... wat doen zij .... ? !
Het eerste offer viel: een knaap, zijn bloed spatte, en in den
komenden nacht juichte het volk op, razend en riep:
— Dionyzos, Dionyzos!
— Hier ben ik! riep Dionyzos.
— Dionyzos, Dionyzos! krijschte het volk en de tweede offerling
viel .... een maagd. En zij eerden de terugreize van den god,
schetterend geschal van bazuinen weérklonk.
— Viert ge de Vreugde? riep Dionyzos.
— Dionyzos, Dionyzos!
— Eeredient ge de Vreugde?
— Dionyzos!
Hij schaterlachte luid, als waanzinnig.
— Met bloed? riep hij uit, en sloeg met zijn thyrs naar den
oogepriester. Met bloed van offerlingen?
Zij juichten, zij begrepen niet, en de hoogepriester, in verrukking waanzinnig, dat de god hem had willen beroeren met
zijn thyrs en zijn schepter, vermoordde den derden offerling.
Nu stortte Dionyzos zich de tempeltrap op en hij stond als
een leeuw, razend, in het licht der blauwe offervlam. Zijn voet stiet
zijn eigen altaar om. Zijn wil omboeide de priesters in ranken
en zijn gebaar wenkte de slachtoffers tot zich, die tot hem waadden
door een stroom van bloed. Het volk zwierde, dol slaande de
tamboerijnen.
— Meê, meé, meê! riep de god en vluchtte en zij vluchtten
allen meé: zijn leger, het volk achter hem, en zij juichten hem toe:
— Dionyzos!!
Maar hij slierde Ariadne, alleen, in het woud, en verschool
zich met haar in een grot.
— Stil! Stil, Ariadne 1 Spreek niet, opdat zij ons niet vinden!
Hoor, hun gejuich, hun dol gejuich! Zij vieren de Vreugde, die
ik gesprenkeld heb, zij eeredienen de Vreugde, die ik heb gesprenkeld, met bloed, met bloed, met bloed 1 0 goden, zij begrijpen
!
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niet! 0 goden, ik wil de Vreugde! Ik wil de Vreugde voor allen !
Ik wil de Vreugde niet in bloed! Ik wil geen offers in bloed!
Volk, vier de Vreugde, breng mij bloemen, ooft, halmen, hebt
vreugde allen! 0 volk, heb de zuivere Vreugde! Helaas, wat roep
ik? Tot wie? Zij verstaan niet en ik ben heengevlucht! Ik verschuil mij in een nachtdonkere grot! 0, Ariadne, vluchten wij,
vluchten wij eenzaam weer. .. ! Vluchten wij langs den breeden
zegeweg, als verwonnenen en verslagenen! Meê, meê, mee.
En hij sleurde Ariadne voort ...
De terugtocht verspreidde zich. Het leger verspreidde zich en
Dionyzos wilde het niet om zich. Alleen met Ariadne, beiden soms
vermomd en niet herkend, trokken zij landen door en steden door,
en overal zag hij de tempels hem zuilen, de geurvlammen hem
rooken, de offers hem worden gebracht; en overal zag hij de
waanzinsverrukking onbeteugeld, bot vieren haar uiterste stuipen.
In den avond slierde dronken, verbeestelijkt, de lange ronde langs
de straten der marmeren weeldepaleizen, en zij riep hem uit:

— Dionyzos!
— Helaas! kreet hij uit en hij sleepte Ariadne meê en zij herkenden hem niet. Helaas, Ariadne! Aanzie de landen, aanzie de
steden, die ik heb overwonnen in vreugde; aanzie de Vreugde, die
ik gesprenkeld heb! HET is DIoNYzos' VREUGDE NIET MEER! Het zijn
niet meer zijn blijde gaven 1 0, wij waren wreed, en ik was dikwijls
verschrikkelijk aan wie mij en mijn gaven weêrstond in sombere
levens- en jubelens- onmacht, maar wij waren goden en nooit zwijnen!
Ariadne, god was Ampelos, goden waren mijn faunen, goden
waren zelfs mijn saters in al hunne woeste en zinnelijke uitbundigheid en de menaden waren tijgerinnen, maar aan godinnen gelijk!
Zij kenden allen MIJN juiching, MIJN vreugde, en hun liefde was
goddelijk en hun wreedheid zelfs was goddelijk, en al wie de
Vreugde aanvaardde, waren zij wèl en ter heerlijke menschliefde
geneigd! Wat was anders ons streven dan allen de Vreugde te geven,
in de groote liefde voor allen! Ik spilde de Vreugde aan allen:
vorsten en bedelaars; op de slagvelden na den slag gingen rond
mijn weldadige faunen en laafden de stervenden en genazen hen en
voerden hen mede in mijn stoet, en de menaden, listig, verlokten
matronen en maagden naar Dionyzos' Vreugde en levensblijheid:
Panszoontjes zelfs lokten de kinderen! 0, zij waren allen goden,
zij zijn het nog allen, ook al is hun taak volbracht, maar deze
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volkeren, deze menschen, deze stervelingen, helaas, zij zijn in
mijn vreugde verzwijnd, en ik zo{i mijn vreugde vloeken willen!
Heerlijk leven, lieflijke aarde, eindelooze hemel, ik heb in mijn
enthouziasme u omhelzen willen in éene liefde aan mijn hart en
allen, die ademden, willen leeren de blijheid, die was als wijn:
de levensblijheid, die strijdt tegen alle smart, maar ik ben overwonnen, ik ben geslagen...! 0, zie, de zwijnen in hun marmeren
paleizen, feestvieren walgelijk, niets wetend van de Vreugde dan
de onmatigheid, de zatte onmatigheid, die hen kotsen doet over
hun purperen bedden en roosomwingerde balustrades! Zie hun
tronies verhit, zie hun waggelgang, hoor hen lallen, geestloos,
dom, in de Vreugde, de heerlijke, heilige Vreugde verzwijnd,
omdat zij als beesten zijn, die de vreugde der goden bezoedelen
in onmacht haar te genieten zuiver, louter en schoon! Ariadne,
wij genoten haar zuiver, louter en schoon! Wij genoten het genot
van het leven met hevigen maar zuiveren zin, met blijden maar
louteren geest, met onstuimige maar schoone zielen en lijven! Wij
waren schoon, wij schitterden van schoonheid: mijn faunen waren
edel van schoonheid, mijn menaden razend van schoonheid, mijn
saters zelfs waren schoon in hun dubbelwezen van halfgod en
halfdier, wezens der wouden, uit de heilige natuur allen zelve
juichend ontbloeid! En zelfs oude Silenos, omringd van zijn
Silenen, hij was schoon, hij was niets dan schoonheid: de schoonheid van geest, spot en komische levensvreugde; dronken bleef
hij schoon en schaterden wij om zijn vermakelijke schoonheid!
Helaas, Ariadne, waar is zij: onze arme schoonheid? Waar is onze
arme vreugde des levens, en vreugde des toomloozen genietens!
Helaas, helaas, kom meê, Ariadne, ik kan niet toeven in deze
ontaarding van heèl ons genot tusschen marmeren zuilen en offervlammen en offers van bloed! Ariadne, Ariadne, meê....!
En hij sleepte haar meê, en zij herkenden hem niet: zij herkenden
hem nooit meer, den god en zijn bruid....

XVIII.
Een koude wind woei door de reuzig wilde kastanjes van Nyza
en de zee tusschen de kapen bruischte, toen Dionyzos Ariadne,
uitgeput, neêrvlijde aan den zoom.
— Ik huiver! riep zij.
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Hij wikkelde haar dichter in de lynxehuid, die van haar schouder
hing en hij legde haar hoofd aan zijn borst.
— Rust uit! zeide hij zacht.
— Dionyzos! fluisterde zij. Koorts brandt mij de slapen, de
polsen! Zeg mij, waar zijn wij.
— Rust uit, rust uit, Ariadne! Dit is Nyza! Dit is het oord,
waar nooit woei de wind, waar eeuwige zomer heerschte om mijn
jeugd, waar de nymfen mij pleegden' en de Muzen neêrdaalden en
reiden den waardigen dans. Nu, o Ariadne, waait de koude wind
tusschen de kapen door, en ik huiver, ik huiver als jij. Ik herken
mijn Nyza niet meer, versomberd als het nu avonden gaat
tusschen de bruischende wilde-eiken .... Hier bloeiden violette
anemonen, hier deed Ampelos viooltjes ontluiken, breede geurige
velden om mij heen! Helaas, Ariadne, hier.... hier voert Dionyzos
je, wereldverwinnaar, in zijn somber en vereenzaamd te-huis. Geen
paleis, geen tempel, geen troon, Ariadne, — niets dan de sombere
boomen, waartusschen huilt de sombere wind! Helaas, hier komt
Dionyzos' Vreugde terug, maar zij is zijn Vreugde niet meer ... !
— Dionyzos! Dionyzos! Hoor.... hoor....! Is dit Kreta? Is dit
Kreta?! Vreeswekkend Geloei! Het Monster, het Monster, o Dionyzos .... Het Monster loeit over Kreta 1 Het is niet de stormwind,
het is het Geloei! Ongelukkige moeder, Pazifaë .... ! Thezeus..
Thezeus.... laat mij je leiden naar de Poort van het Labyrinth:
zie, hier is het kluwen .... 0 Onverzoenlijke, wreekt ge u ook
op mij?
— Ariadne, Ariadne stil! Dit is Nyza, en ik ben Dionyzos!
— Dit is Naxos, en ik ben verlaten, helaas! Helaas, de zwarte
zeilen zwellen van wind, maar vervagen aan den wreeden einder!
0, Onverzoenlijke, o Onverzoenlijke....
— Ariadne, Ariadne stil! Rust uit, rust uit, Ariadne: ik ben
een arme god: ik heb de Vreugde niet meer, omdat ik ze den
menschen gegeven heb, maar ik heb nog in mijn ziel mijn liefde!
0, Ariadne, ik heb je lief 1 Leef op.... wees gerust .... sluimer
zacht: dit is Nyza, dit is een lieflijk oord, als de stormwind
morgen bedaard is, hier zal ik als Ampelos eens.

— Thezeus, Thezeus!
— Stil Ariadne, stil.... Hier zal ik, als Ampelos eens, duizend
viooltjes ontbloeien laten en het zal geuren om je heen van viooltjes
en van anemonen .... Dan ligt de zee zoo meerkalm neêr tus-
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schen de veiliige kapen, en de bergen stapelen zich als ronde
schilden van krijgers, beschermend tegen den einder.
— 0, het Geloei, het Geloei ... .
— Helaas, zij herdenkt alleen de smart; zij herdenkt, helaas,
niet de Vreugde.
— Het Geloei .... o Thezeus!
— Zij ziet niet in haar koortsvizioen Dionyzos en zijn druiveprieel, zijn liefderedding, en zelfs de goddelijke Afrodite ziet zij
niet, die over de parelen zee haar schulp stuurde ...
— 0, de verschrikkelijke Stierekop! Hij bloedt zwart uit ...
afgehouwen!
-- Zij ziet niet de zegetocht, en zij ziet niet de Goudene Poorten!
Alleen de Smart blijft! Helaas, alleen mijn Smart blijft! 0 Vreugde,
Vreugde, waar ben je? Nu weet Dionyzos wat zijn Smart is, hem
voorbeschikt, helaas, van zijn in bliksems blakende geboorte af!
Zeus, Zeus, vader, nu weet ik mijn Smart! 0, ik heb mijn Smart
voelen naderen, ik heb mijn Smart kunnen dragen, maar vluchtende, langs mijn eersten zegeheirweg, mijn Smart, helaas, dat ik
de Vreugde verspild had, dat ik de Vreugde verspild had aan beesten!
0, Aarde, Aarde, Wereld, die ik verwon, en die ik de heerlijke
Vreugde druivepersende sprenkelde: gij kunt niet de heilige
Vreugde omvatten, zoo als een sater een druivetros omvat en uitperst aan zijn mond! Helaas, ik heb goddelijkheid aan de menschelijke aarde verspild, en de menschelijke aarde heeft zich zat
aan mijn Vreugde gezopen, en braakt mijn Vreugde, o walging,
uit! Helaas, helaas, ik verwon niet! Dionyzos werd verslagen!
Alleen — ik ben alleen! Waar is Ampelos!
— Thezeus, Thezeus!
— Zij ijlt! Helaas, zij sterft in mijn armen! Hoe heerlijk was
zij in zegetocht, aan mijn zijde, of op blanken olifant, tijgende
de steden binnen; en helaas, hoe heb ik haar, ach, niet achtende, dat
zij sterfelijk was, meêgesleept op mijn nederlaag, terug, altijd
terug! 0, Dionyzos' Smart overstelpt hem! Dionyzos is alleen:
Ariadne sterft, en hij.... is alleen! Eenzaamheid, eenzaamheid,
smart! Ampelos, Silenos, Hermafroditos, menaden, faunen en
saters! Waar zijt gij! Waar is de Vreugde? Is dit Nyza? Is dit
somber vervloekte oord, Nyza? 0 huiverende wind, o winter! Zeus! !
Daar.... daar.... tusschen de naakte boomen .... dàar zie ik
mijn eigen wingerd .... die iK plantte .... nadat het Panszoontje,
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dat den geheelen morgen geblazen had, mij eindelijk Nyza's
gunstige plek aanwees....! Daar zie ik mijn wingerd! Geen blad,
geen tros; niets dan naakt wanhopige knoestige takken! Wingerd,
ben je als Ampelos dood! Helaas, alle vreugde is gestorven! Ariadne
sterft: helaas, om Dionyzos huivert de dood! Goddelijk, ben ik
sterfelijk, en sterven wil ik met Ariadne! 0, smart, o smart! Zeus,
mijn vader, niet gezegevierd, niet te hebben overwonnen, de
Vreugde niet louter in heerlijkheid den menschen te hebben uitgepersd voor alle volgende menschelijke eeuwen . .. ! Helaas, Dionyzos'
taak is volbracht, maar hoe is hij gefaald in zijn volbrengen!
Eerste blijdschap der eerste gedachten en dagen, luide jubel na
die planting der eerste wijnstokken .... ! Het land liep uit; allen
plantten den wijnstok....: Demeter herbloeide! De wereld bloeide
en weligde! Helaas, helaas, de Vreugde is gestorven, omdat de
mensch de Vreugde heeft verzopen, bezoedeld .... !

— Dionyzos!
— Zij herkent mij weêr ! 0, Ariadne, herdenk het BLIJDE Naxos,
herdenk den vreugdevollen Dionyzos, herdenk de glimlachende Afrodite! Er was schoonheid en Vreugde in ons leven!
— 0 Dionyzos, ik herdenk, ik herdenk .... Ik herinner mij,
o Dionyzos! Ik bèn gelukkig en ik bèn dankbaar! Ik herinner mij,
ik herinner mij alles .... Ik herinner mij je hevige smart! 0, de
terugtocht, de nederlaag, de hevige smart .... Dionyzos, ik herinner de smart mij .... Ik geloof..., ik geloof wel, dat ik sterf....
maar ik herinner mij, ik herinner mij .... Alleen Dionyzos.
o wees niet wanhopig. Zie..., je hèbt de Vreugde gesprenkeld ; je
hèbt overwonnen .... en de wereld heeft haar aanvaard, tot de
Goudene Morgenpoorten toe.... Vreugde is overal geplant. ... haar
zaad BLIJFT, o Dionyzos! Verdort ook de allereerste goddelijke weliging .... andere weligingen zullen volgen .... eenmaal..., eenmaal,
Dionyzos, in vèr verwijderde eeuwen .... Eenmaal, o Dionyzos, zal
de Vreugde over de wereld herbloeien en de menschheid, half goddelijk
dan, zal haar genieten met zuiveren zin, blijden geest, lichaam en
zielen van schoonheid! 0 Dionyzos, ik sterf.... maar ik voel je bezieling in mij.
! Mijn stem zwijmt.... maar ik voel je eigen enthouziasme als wijn mij stroomen .... voor het laatst .... mijn aderen
door.... Dionyzos, Dionyzos, .... o, heb vertrouwen, o, wèes
niet rampzalig: ik heb Vreugde in stervenssmart.... ! Ik. . .. ik
ben dankbaar, en..., ik.... bèn.... gelukkig 1
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Uitgeput stierf zij op zijn schouder. Haar gelaat lag achterover,
bleek, de oogen gebroken, en hij slaakte een gil, die schel door
den stormwind snerpte.
— 0 Zeus, o mijn vader 1 riep hij. Schenkt gij mij val mijn
drinkschaal van smart!
Maar cymbels sloegen, fluiten pepen en tamboerijnen rinkelden
vroolijk. Verzamelende vreugdetroepen door den stormnacht trokken het woud door, dansende:
— Dionyzost Dionyzos! riepen zij.
De god slaakte gil op gil. Hij verscheurde zijn mantel, hij trok
zich de haren, hij sloeg zich weeklagend de borst. Hij danste
in razernij en:
— Faunen! Saters! Menaden! riep hij. Zie, o zie. . .. Ariadne....
Zij is niet meer 1 ! !
Toen schoot Zeus' vuur door den stormnacht heen ende donder
rolde over Dionyzos' verwonnen wereld. En als met éen vaag
veegde schoon van wolken de nacht en over Nyza's woud en zee en
bergenkim, opende zich geheel de Olympos in vreemd licht stralend.
De heerlijke bergtoppen schakelden zich breed aan die hemelkim
hoog, en de goudzuilige godenpaleizen schitterden hel; de bronzen
pannen golfden een zee van glans, maar vooral was glans zelve
om de godelingen, die omringden Zeus, op zijn troon, lichtjes
omwolkt, de adelaar aan zijn machtige voeten. En zijn stem riep,
door de onmetelijke verte heen:
— Mijn zoon Dionyzos 1
Hij hoorde niet, want hij lag op Ariadne's lijk.
— Mijn zoon! Mijn zoon Dionyzos!
Hij snikte slechts op het lijk van zijn bruid.
— Mijn lieveling! Mijn lievelingszoon Dionyzos! herhaalde ten
derde male stemdaverend Zeus.
En alle goden riepen:

— Dionyzos! Dionyzos!
Dat was geluid als van bazuinen, en Dionyzos keek om. Hij
keek op, ontzet. En Zeus riep:
— Mijn lievelingszoon Dionyzos! Hoor uw vader Zeus spreken tot
u! Gij hèbt overwonnen en uw purperen taak volbracht, goddelijk
heerlijk! Gij zijt overwinnaar, en de Vreugde verwon, en zal der
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menschen louter deel eenmaal zijn! Vraag niet van menschen,
wat der goden is: vraag hun nu niet het goddelijk genot van de
Vreugde! Laat hen de loutering na eeuwen volbrengen! Hoop, hoop,
Dionyzos, en hoop op de menschheid, onstuimig en schaterlachend,
zoo als gij altijd gehoopt hebt! Dionyzos, wees u zelve weêr! Dat
het Noodlot de smart u niet spaarde... . o wijt het niet aan de
Vreugde, mijn lieflijke god en mijn zoon, mijn godzoon van
blakende Vreugde....! Dionyzos! Dionyzos! Herleef! Herbloei in
de Vreugde, en, aan de zijde van Ariadne, vorstin aller vreugde,
kom tot ons in Olympos op: wees onstuimig en schaterlachend
te midden van broeders en zusters, en, Dionyzos, wees onsterfelijk,
als Ariadne onsterfelijk zal zijn, in den dronk der onsterfelijke
Vreugde van nektar, die u Hebe al langt! Dionyzos, mijn
zoon, kom op! Ariadne, kom op! Uw taak is volbracht ! Laat uw
taak thans aan de seizoenen over! Laat de stormwind na den
oogst uw wingerd ontblooten van bladeren: laat de lente haar
bloeien .... laat de herfst haar zwellen van purperen en van blonde
trossen doen! Dionyzos, uw taak is volbracht, en de blijde, lachende,
volschoone eeuwigheid wacht je gloriegolvende in ons midden....
Toen zag Dionyzos Zeus de armen lachend openen wijd en alle
goden riepen zijn naam uit schel als met zilveren bazuinen en
Hermes zelve vloog naar de aarde toe en daalde te Nyza, en
riep, wijzend op de hemelsche zegekar, die vier gevleugelde
paarden trokken over de verklaarde lucht :
— Dionyzos! Zie: Ariadne herleeft! Niet leid ik haar ten somberen
Tartaros, maar ten gouden Olympos leid ik u beiden!
Een groot licht straalde uit. En in het groote licht was Dionyzos
zoo jeugdig en straalde van al bijna onsterfelijke goddelijkheid, of
de smart was een schim geweest .... Niet meer dan een droom....
nu dat Ariadne oprees verklaard, en, wandelend in een glorie
van licht aan zijn hand, naar de zegekar trad, waar Hermes,
leidsels ter hand, hen verbeidde.
Toen klonk uit lucht, zee, aarde en hemel Dionyzos' hymne
hem tegen als jubel, voorspellende der na-eeuwen troost.
NICE-VENETIË-CADORE, Maart—Juli
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L. VAN DEYSSEL.

I. MIDDAG-ETEN.
I.-

Achter de schouders van den vader ging Adriaan door den gang.
Het was hier stiller dan op straat. Van den wind was weinig meer
te hooren. De gang was wit, maar het ganglampje was al op en
dit maakte hier en daar goud-geele plekken op het wit, met breede,
flauw goud doorwemelde, licht zwarte schaduw-randen. Het lampje
was daar boven, aan het achter-einde van den gang, een kleine
blank-geele vlam met een donkerder randje, met een, naar boven
smaller, rond lampeglaasje, zoo doorzichtig als water, er om heen.
Van boven eindigde het lampeglaasje met een open rontetje.

Aan de kleêrenkast gekomen, bergden zij hier hun kleéren in.
Terwijl Adriaan met reikenden rechter arm de donkere kast in
was, voelend met zijn hand de andere kleéren, waar-tusschen hij
zijn jas aan den kapstok hing, hield hij zijn linker hand, recht
opgestrekt en met zijn voorarm ook naar boven, tegen den rug van
zijn vader aan, alsof dit bepaald noodig was om zich te houden
bij het reiken.

Het heele huis was stil en op de trappen, tot boven toe, was
niemand. Zij gingen de trap op, Adriaan achter zijn vader. De
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looper voelde zacht aan na de steenen van de straat en je kon de
stappen bijna niet hooren. Alleen kwam nu en dan een van hun
vier voeten tegen een looper-roede aan en dit gaf een geluid, dat
prettig was om te hooren. Op het huiskamer- portaal brandde de
groote lantaarn. Dit was het tweede licht in huis waar zij aan kwamen.
Vader kwam met zijn hand naar achter zich, terwijl Adriaan achter
hem liep, en nam zijn zakdoek uit een achterzak van zijn jas. Deze
was groot en wit met vele kleine vlaktetjes en kromminkjes en
rond gebogen vlakjes met veel butsjes en driehoekig uitstekende,
alleenige dunne eindjes.

Voor de huiskamerdeur zag men nu het matje liggen in het licht.
Dit was klein, lankwerpig en licht bruin en met een oranje rooden
rand, en was hard en zacht onder je voeten.
De huiskamerdeur was nu geheel in 't licht en over-dag, als de
lantaarn uit was, altijd in donker. Je zag nu de post van de deur,
die om de deur heen was en die aan dezen kant van de deur meer
als een deurpost gezien werd omdat er overal witte, door het
lantaarnlicht licht goud gekleurde, muur om heen was. Je zoal aan
den anderen kant nooit er zoo aan gedacht hebben dat de huiskamerdeur een deur was en met een post er om heen zooals dat ook bij
andere deuren is. De deur was hier ook met lichter kleur geverfd
dan aan den binnen-kant. Hij was gesloten. De kruk was daar en
onbewegelijk stil. En boven de deur was nu het goud aan het
goud-lokkig jongens-kopje veel duidelijker.
2.-

De vader maakte de deur open. Adriaan was vlak achter hem
en raakte met een vingertop van zijn linker hand, die hij los,
met de vingers neêr, aan zijn vaders rug ophield bij het binnen
gaan, een van de knoopen, want vader had er ook twee achter
op zijn jas.
Terwijl het licht van de portaal - lantaarn nog op hun ruggen was,
zagen zij voor zich uit reeds het licht van de lamp op tafel. De
gouden lijnen op het donker -bruin behangsel blonken nu op sommige
plekken meer dan over -dag. Een andere lamp dan gisteren, de
mooye lamp, stond in het midden van de tafel.
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Adriaan en zijn vader stonden even achter hun stoelen, waarvan
de zittingen nog onder de tafel waren en de ruggen van voren tegen
de tafel aan stonden, zoo laag maar er boven uit met hun rood
fluweelen vormpje met daar om heen den rand van ronde rood-achtig
koperen spijkertjes-kopjes, in elk van welke de tafel heel klein te
zien was, en daar om heen weer de rand van donker bruin hout,
waar zij al ieder hun linker hand over neêr hadden gedaan. De
leuning-rand, die donker -bruin was, en die als iets niet heel duns
aanvoelde in de hand, werd in hun handen genomen, en in de
open kamer-ruimte kwam de roode en bruine stoel onder de tafel
uit, terwijl in de beneden - ruimte, die nu open kwam tusschen den
stoel-rug en de tafel en waar de stoel- zitting, waarvan de helft
donker was, onder was, de afhangende baan van het tafellaken
gezien werd, die daar ook hing, donker wit en met zijn zoom en
de smalle ophooging van de vouw naar buiten, de kamer in.

De moeder was daar. Zij leefde en was zichtbaar en was
in Adriaans nabijheid. Zij was zoo mooi in 't zwart gekleed
en met witten kant boven aan haar japon en achter aan
hare handen.
De zijleuninkjes van moeders rood armstoeltje, die daar waren
als twee armpjes voor moeders armen, die zij daar op kon houden,
hadden een stukje rood fluweel in 't midden, en tot halverwege
hun zijmuurtjes, ook met allemaal van die ronde koperen spijkertjes
er om. Moeder boog zich met haar rug uit tot half als iemand die
gezeten is, en nam de stoel -leuninkjes binnen haar handen, haar
armen lichtlijk naast haar borst in bochten, en terwijl zij zoo met
den stoel dichter aan de tafel kwam, keek zij met blijdschap in
haar gezicht naar Adriaan en naar zijn vader.
Zij spraken alle drie, de vader en Adriaan over waar zij geweest
waren en de moeder over wat zij had gedacht, toen zij niet bij
haar waren.

3.—
De lamp stond onbewegelijk op het midden van de tafel. Hij
was de lamp voor 's Zondags. Hij was van onderen van dikke
goud - vergulde krullen met een rond gaatje met een vierkant stukje
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er in, midden -in die krullen, dat vroeger voor den sleutel was
geweest, toen de lamp nog anders was. Boven dit krullerige gouden
onderste stuk, was de lamp rond de hoogte in, van licht blauw,
bijna wit, goed, glad, en er waren daarin lankwerpige heele donker blauwe boombladen met hun bovenste op zij geneigd, en daar
tusschen fijne licht -roode adertjes en sprietjes afgebeeld. Hooger op
werd de lamp, met een gelijke ronding aan alle zijden weér smaller,
zoo als je wel vazen ziet. Daar boven was het ding, wit van kleur
en rond gevormd, waarin de olie was, en dáár op, dicht bij het
licht, het dunne strakke koperen, waarin allemaal heele kleine
openingetjes waren, in den vorm, ja, van kruisjes, en waaruit het
korte ronde koperen stangetje stak met het ronde buiten om den
rand geribbelde en aan de zijden met kringetjes van kleine ronde
puntjes gemaakte schijfje, dat was om het licht meê omhoog te
draayen. Vader' of moeders vingertop en duimtop kwamen vlak
bij het licht en werden roze en blank en je kon het licht er door
heen zien. Dan gingen zij aan het ronde schijfje en dadelijk dan
was het overal lichter waar het licht was geweest.

Boven het stukje met al die recht gevormde gaatjes breidde het
koperen ding zich een weinigje uit de kamer in, en maakte twee
maal een wijder koperen kringetje naar boven, aan éen stuk vast
aan zijn lagere deelen, en was met het hoogste blad-dunne dijkje
uit, vlak bij de vlam. Binnen die omheining was een rond ommegangetje, waar het wel eens nattig en glibberig en lichtelijk
zwarterig van de olie was, en daar stonden, zoo dun als kleine
boterbloemblaadjes, maar stijf en recht daarbij, de stukjes koper
naar boven, die van alle vormen nog het meest op den vorm van
een soort van heele kleine bloemblaadjes leken. En deze hielden
strak tusschen zich geklemd zoo dat je het niet maar zoo los er uit
kon nemen, het klare, doorzichtige, hoog opgaande glas, dat om
de vlam was, als een handje, dat iets niet los wil laten, en door
het glas heen was de vlam te zien zoo duidelijk alsof er geen glas
om heen was, hij was om een midden -dingetje heen zoo als de
blaadjes van een bloem zijn om wat daar binnen nog is, en hij
was daar rond om heen, en hij was in 't midden, zoo als ook het
glas was, rondom buitenwaarts uitgebold en daar boven kwamen
zijn zijtjes weêr dichter tot mekaar, hooger en lager, en met een
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ongelijken bovenrand
overal om heen.

van licht, als een zweem van donker, er

Zij zaten met hun drieën naar dat licht toe en in de kamer
achter hen was het donkerder en overal, op alle plekken van de
kamer - ruimte, was er stilte om hen heen. Om de lamp was een
wit porseleinen ballon schuin neér in de rondte, en daarop lagen
heele kleine puntjes zwarte stof, die alle drie zagen als zij naar de
lamp op zagen. En behalve wat zij zagen, en behalve wat zij
hoorden, en behalve hun kijken naar elkaar en hun stille bewegen,
was er nog iets in de kamer, wat zij niet zeiden, en zij konden
ook niet naar elkaar toe kijken wat dat was, maar als zij stil keken
naar voor zich heen zonder om iets te denken, omdat zij hier zoo
samen waren, was dat, wat zij met hun woorden, met hun kijken
en met hun denken niet konden aanraken, om hun kleurige
oogen heen.

4.—
Op de tafel, in het licht, dat van onder de wit porseleinen
lampekap uit er op neêr scheen, stond, op een van de matjes,
die altijd bij het eten op tafel neêrgelegen waren, de soep -terrien.
Deze stond boven op een lossen witten schotel, die bij de soep
behoorde, en door dat deze beneden aan alle kanten uit-terin
boog en zoo met een groote bolle ronding naar boven op -ging,
waar die ronding, bij de opening, weêr in boog, en om dat er,
niet ver van het bovenste, twee naar buiten omkrullende handvatsels aan waren, en om dat er een deksel op de soep-terrien was,
met in 't midden een knop er op, waarvan, gevormd in 't witte
porselein, kleine blaadjes naar beneden hingen, — leek hij van
alles het meest op een vaas.
In den deksel van de soep-terrien, die wit en glimmend was,
en waarin de lampe -vlam binnen de lampe-kap flauw weérglom,
was een gaatje, waar je heelmaal niet gedacht zofl hebben dat er
een was. Je zag het in eens daar zijn als je zoet gedacht hebben,
dat er zoo dicht bij niets meer te zien was wat je niet kende. En
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dat gaatje was niet rond, maar alleen bijna rond, want het was
van een stukje dat aan den rand, onder-aan den deksel, er uit
was, en even net alsof het niet expres zoo was. Als er niets door
heen stak, zag je het gaatje lichtelijk zwart in den witten deksel.

Maar er stak iets door heen, er was iets in het gaatje, dat er
door heen was , en dan verder was, schuin op de kamer in. Het
was slank van vorm, het was ook glad en effen, het werd smaller
aan zijn midden en weer breeder aan 'zijn einde, waar de buitenrand er om heen om ging zonder een enkel dingetje er op of een
enkel keepje er in, zoodat het overal zoo gelijk aan éen stuk, en
recht en ombuigend voort zijnd met zijn buitenlijn was, als je,
terwijl je er naar keek, graag zou hebben dat het was. Dit was
de steel van de groote lepel voor de soep. Hij was zilveren blonk
stil overal. Op zijn lange en smalle plat van boven waren, langs
waar het uit was, lijnen in het zilver ingedrukt, die als een fijne
rand met den vorm van den heelen steel meê waren en het ribbeltje tusschen het lichte zwart van de dunne lijnen was toch ook
als mat zilver naar boven al was het ook even of dat geen zilver
zofl zijn. En niet alleen was hij overal met die slank ombuigende
zijde-lijn, maar zelf was hij ook niet stijf recht-uit, maar was geheel
met een groote ronde bocht zacht omgebogen naar zijn einde.

Vader deed den deksel van de soep-terrien af, die half het
onderste boven op tafel kwam te staan, in eens, waar even te
voren nog niets op de tafel was. Hij stond daar zoo datje nu van
onderen tegen het gaatje er in aan zag, en nu was er niets zwarts
meer aan, maar was het wit er om heen en licht grijs, ruw, aan
zijn binnen-rand, en verborg het niets meer. Tegen het wit van het
nu schuin boven liggend ondere van den deksel waren glaskleurige
blaartjes als van regen en damp ging er van den deksel voor
het donkere van de kamer daar achter omhoog. Maar uit de
terrien, die nu open was, ging vreeselijk veel damp omhoog. Hij
steeg in het licht van onder den lamp-ballon, waar hij zonder
kleur werd. Hij ging als een klein, licht grijs, opwolken, dat hier
in de kamer boven de tafel was, naast den lichtschijn omhoog.
En dit duurde aldoor voort. Als je even ergens anders naar keek
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en dan weêr hier naar, dan ging het nog altijd net zoo voort, en
het was het eenige dat erg bewoog terwijl de goud doorschenen
kamer onbewegelijk het zelfde er om heen bleef.
5.

—

Aan de tafel was vader. Vader leefde, vader was hier en hij
was geheel zichtbaar. Vaders hoofd was ontbloot, hij was afgerond in de kamer, met de ruimte van de kamer achter vader
en naast hem. Zijn haren waren nu te zien ook boven op het
hoofd. Zijn armen bewogen boven de tafel in het licht van den
lampenschijn en werden zelf daarin lichter van kleur.
Vader schepte, met zijn hand aan den steel van den grooten
zilveren lepel, de geele soep uit de open terrien. Het dunne zilveren
bakje, dat onder aan den steel van de lepel was en dat niet de steel
maar de lepel zelf was, die nu ook te zien kwam, steeg naar boven,
bijna tot zijn bovenrand toe heelemaal vol met soep, met de ronde,
licht grijze bolletjes er in, dat de balletjes waren.
Deze goot vader uit op het lege en drooge soepbord, dat het
bovenste was van de soepborden die op een stapeltje in mekaar
allemaal voor hem stonden. Daar werd het een kleine plas van
dikke en geele soep, die op het bord kwam en over het platte
onder in het bord heelmaal heen, en dan stilletjes een beetje naar
de hoogte ging in de rondte langs het rond-om zijnde binnen - muurtje
van het bord.
Daarna nam vader langzaam het bord, dat half vol met geele
soep was, op, van de borden weg waar het het bovenste van was,
en achter de lamp om, waarvan het licht toen op de goud-geele
soep neêr scheen, door den wasem, die er bij luchtige vlagen van
opsteeg, heen, reikte hij het bord aan moeder over, wier hand
aan den arm boven de tafel aan den anderen kant van het bord
kwam, en moeder nam het bord met het kleurige warme onder bewegelijken damp daarin liggende, naar zich toe en zette het bord
voor hare borst, schuin onder haar gezicht, voor hare plaats neér.

M
Moeder keek op haar bord neêr en toen keek moeder naar
Adriaan, terwijl aan iedere zijde van haar bord een dicht gedane
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kleine hand van haar op de tafel was. Toen gaf Adriaan aan zijn
moeder hun knip - oogje, en gaf zij het hem ook terug, dat iets innigs
was door dat je oog zich samendrukte en het buitenlicht er onder
wegbeefde en dat beteekende dat het jullie allebei zoo goed was hier
zoo samen te zijn.
't Was anders meestal als moeder breide en zij lang hadden gezeten
zonder te spreken, maar nu deed hij het maar op een ongewoon
oogenblik omdat hij zoo lang van haar weg was geweest. Als hij
het deed, waagde hij het altijd maar, maar als moeder het terug
deed, was er dadelijk daarbij een soort van zoet gloedje op haar
wang onder bij het oog, waarmeê zij het gedaan had, dat hij proefde
door iets in zijn borst dat naar zijn hoofd opging.
Moeder zat een beetje voorover, met hare handen nog altijd zoo,
en keek naar Adriaan over hem denkende zoo dat hij wel zien
mocht dat zij dat deed en wachtend dat hij vragen zo{ waarom,
net alsof zij dat dan graag maar moeilijk zeggen zo{i. En toen werd
hij zoo lauw terwijl hij vroeg wat of er was, en net of hij er heelemaal niet was om zijn kijken heen en er alleen zijn kijken was,
dat dit van moeder zag, met lichtelijk branderige randen om het
kijken heen met een warmte er achter, die als een leègte was.
En toen hij vroeg wat of er was, zei zij dat hij al zoo een groote
jongen toch nu al was, die zulke lange wandelingen met vader deed.
Moeder en hij hadden ieder hun ronde bordje voor zich staan en
naast het bord lag voor hun ieder het rechte mes, en daar naast,
en deze tegen mekaar aan, de rechte vork en lepel neêr.

7.
Vader deed langzaam, den zilveren lepel keerend zoo dat de
lange steel, ver boven zijn hand uit, zich mede omkeerde, de soep
in het diepe bord voor hem dat nu boven was. Ofschoon dit haast
niet door hem te gelooven was, was dit voor Adriaan. Het scheen
nog van niet zoo lang het nog niet dichter bij hem was, maar hij
keek er naar en zag zijn vader, en uit het zilveren holle van den
lepel, die zich om bewoog, zag hij de soep geel komen en zacht
neder vallen en de dikke plek die op het stille bord in de rondte
grooter werd, en zachtjes steeg. En het bord kwam luchtig en
alleen, opgelicht, aan vaders hand naar hem heen tot heel dicht
bij hem.
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Voor het bord stond zijn glas, ook op de tafel. Het was hooger
dan de borden, maar lager dan de flesschen en de lamp, en het
stond daar, vlak voor zijn bord, maar niet er tegen aan, er was
nog een smalle plek wit tafellaken lekker tusschen het glas en het
bord, waar de schaduw van het glas schuin over lag met een
half, dik lichtkringetje er in.
Naast het bord aan den eenen kant van voren, was zijn messen
Dat was van glas, van allemaal smalle vlakke kantjes,-legrtj.
zijn mes lag met zijn punt daarop, de vork en lepel lagen op de
tafel er tegen aan. Zwart en helder was het heft van het mes.
Naast zijn bord aan den anderen kant lag zijn sneêtje brood.
Daarnaast, maar verder af, waren de gladde en donkere flesschen,
die bij vader stonden. Hier tusschen was het open bord nu voor
hem, met zijn witten rand zonder éen stukje er uit of kerfje, er
rond om heen. Daar binnen was het bord recht af met zijn wit
muurtje in de rondte en daar tusschen lag de soep heerlijk, met
zijn ronde balletjes daar je zoo meê knikkeren zofl en zijn geele
slangen van dat goedje dat er altijd in was.
Adriaan voelde met zijn tong achter aan zijn onderste tanden
en liet dan even zijn tong steken in de bijna hakerige gleufjes van
onderen daaraan en dan weér er langs gaan. En zijn lippen van
voren aan zijn tandvleesch voelden als iets van een warme vrucht
daaraan.
Nu had vader op het naar boven open zoo alleen gebleven
aller-onderste bord ook soep gedaan.
Adriaans vingers gingen op tafel om zijn lepel heen. En hij had
zijn zilveren lepel in zijn hand, die nog klein was. Deze bewoog
recht en blinkend en wezenlijk van zilver met zijn hand meê. En
hij at te gelijk met vader en met moeder, dicht bij hun en tusschen
hen in gezeten.

8.—
Vader, moeder en Adriaan keken niet om zich heen de kamer
rond of naar boven. Zij keken voor zich op het eten , en zij spraken
met elkander en zagen elkander aan. Met de prachtigste kleuren
was het lekkere eten op hun witte borden en dit was daar neér
gezet om dat je het op mocht eten.
Adriaan zat op een' zachten stoel, waarvan hij met zijn rug den
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zachten rug wel eens aanraakte, dicht bij zijn vader en dicht bij
zijn moeder, die hij zag, waar zij zaten, tot wie hij sprak en die
hem sprekend antwoordden, en ter zelfder tijd waren er geele,
geele en daar over heen met wit geel kruim geworden, ronde
aardappels op zijn bord, waarvan een vluchtige, eile damp vroolijk
omhoog steeg en vleesch als een warme roode vrucht in zwartbruin gebakken schil, en een heel hoopje groente, de kleine smalle
groene stukjes snijboon met de ovale bollige blanke boonen daar

tusschen in.
Dit was vader, dit was moeder, dit was vader en moeder. Het
haar van vader was blond haar, het haar van moeder was zwart
haar, maar bij het haar van alle twee was haar van een andere
kleur, grijs haar, door ieders eigen haarkleur heen.
De gezichten waren met hun drieën samen en werden nu en
dan nog meer verlicht dan zij reeds waren wanneer zij naar voren,
onder in het lamplicht, dat, van onder de witte kap uit, schuin
neêrscheen , kwamen.
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Nu Maeterlinck — blijkbaar gehoor gevend aan een macht, waarvan het nog niet volkomen zeker is, of ze ook heilzaam moet ge
worden -- al meer begeerte toont naar het heuschelijk-noemd
tooneel, er zelfs toe gekomen is zijn werk geschikt te achten de
menschheid eenigszins durend te interesseeren in de opvoeringen
van een speciaal Théatre-Maeterlinck, schijnt het wel gewenscht
die veronderstelde tooneelmatigheid wat nader te onderzoeken,
allereerst in des schrijvers jongst ons voorgesteld product: -7oyzelle,
waarvan de opvoering nog niet zoo lang geleden is. Want 7oyzelle,
het moge noch het laatste, noch het diepste zijner werken zijn,
bevat echter genoeg in zich van wat Maeterlincks eigen-held maakt:
zijn vreemde bekoringen, zijn macht tot ontroering, en ook, duidelijk zichtbaar, wat bij hem voornamelijk ontbreekt, om zijn
geschiktheid in 't algemeen voor het moderne theater te beoordeelen,
een oordeel, dat zijn nieuwste, wel bijzonder voor opvoering geschreven, drama Monna Vanna tamelijk wel heeft bevestigd.
Gaan wij dan allereerst den inhoud na van dat mystisch-fantastische „pièce en cinq actes ", 9oyzelle, waarvan wij onlangs de
lugubere tooneel-vertooning mochten bijwonen.
-

Zekere toovenaar met den klassieken naam Merlin, en Arielle
(génie de Merlin) samen op een denkbeeldig eiland, ziedaar de
figuren en het landschap, die de eerste acte ons te zien geeft.
En door eenvoudig hun namen daar neer te schrijven, zonder
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verdere kenteekening hunner uiterlijke persoonlijkheid, terwijl ook
de omgeving niet anders dan algemeen wordt aangeduid (une galerie
dans le palais de Merlin .... Arielle endormie sur les marches d'un
escalier de marbre ....) doet Maeterlinck dadelijk scherp uitkomen,
dat de uiterlijke vormen van zijn drama hem tamelijk onverschillig
zijn, mits de zin tot zijn recht kome.
Even duidelijk blijkt dit, al was hier de dichter, door zijn onbekendheid met het werkelijk tooneel minder bewust, uit de eerste all eenspraak, waarin Merlin waarlijk niets minder geeft dan een uitvoerige
persoonsbeschrijving van Arielle, een verklaring van hun verhouding
en een dito van zijn eigen bovenmenschlijke macht.
Al deze uitwijdingen worden, zeer zeker, gezegd met de gratie,
de ietwat te weeke gratie Maeterlinck eigen, en die zacht-weemoedig
stemt, als het kleppen van verre klokjes in den vallenden avond.
Indien men die woorden leest nl. Van het tooneel af gezegd, klinken
ze pijnlijk - onnatuurlijk en zot-eigenwijs. Want eerstens: wie zal als
zijn oogen het al zien, zoo welsprekend voor zich zelven iets gaan
beschrijven en welk een babbel- en beuzelachtig toovenaar moet
het zijn, die op deze omslachtige wijze zich zijn positie voorredeneert.
Waarlijk, hier is een onnoozele tooneeltruc om de menschen
op de hoogte van de situatie te helpen, bi een epische beschrijving
die het tooneel volkomen vergat, waarvoor zij toch bestemd heette
en die per abuis iemand „in den mond legde," wat enkel het
afbeeldsel was van een fantastische verschijning in 's dichters geest.
Maar deze zonderlinge verhaspeling van uiterlijk en innerlijk is
nog iets om later op terug te komen. Nu past het vooreerst bij
het verhaal te blijven, dat verder kortelijk aldus te resumeeren is.
Merlin heeft een zoon, Lancéor; en om dezen, zijn heil en zijn
toekomst, gaat de gansche handeling. Het noodlot wil — en Merlin
heeft dit uitgevorscht — dat de jongman in een vrouw een heroïeke,
exceptioneele liefde moet opwekken of anders ten ondergaan. En
nu meent Merlin, door Arielle geleid, in Joyzelle de maagd gevonden te hebben, die tot zulk een eenige, volkomen - opofferende
liefde in staat zal zijn.
Maar hij weet dit niet zeker, hoe hij Arielle ook dwingt in de
toekomst te schouwen. Eerst de proeven, die -7oyzelle's gevoel zal
ondergaan, kunnen het uitwijzen, en de strijd dezer liefde en de
onzekerheid van de uitkomst maken het eerste dramatische moment
en de eerste dramatische spanning.

74

TOONEEL.

De liefde blijkt, tot geluk van Lancéor, waarlijk van het rechte gehalte.
Zij geeft zich over en vertrouwt, wel zoo ideaal- volkomen als
gewis maar weinig aardsche liefde vermag..., doch deze is niettemin genoeg van haar geslacht om dit lijden en deze heerlijkheid
mee te kennen en mee te gevoelen.
De afschuwelijke proef van den geliefde ontrouw te zien en
hem vervolgens dit feit, dat zij klaar met oogen zag, brutaal en
cynisch te hooren ontkennen, ondergaat zij, schoon gewond, onoverwonnen. En als Lancéor, later tot zichzelf gekomen, in wanhoop
haar vraagt, hoe zij hem kan vergeven en ooit weer zal vertrouwen ,
zegt zij deze schoone woorden:
„Quand on aime comme je t'aime, on est aveugle et sourde,
parce qu'on voit plus loin et qu'on écoute ailleurs.... Quand on
aime comme je t'aime, ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas ce
qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il est qu'on aime dans ce qu'on aime,
c'est lui, et rien que lui, qui demeure le même, à travers les
années et les malheurs qui passent.... c'est lui seul, c'est toi
seul, ou rien ne peut changer qui n'augmente l'amour .... Lui
qui est tout en toi; toi qui est tout en lui, que je vois, que
j'entends, que j'écoute sans cesse et que j'aime toujours ... ,"
Het kon misschien klaarder en eenvoudiger, nog inniger-overtuigend gezegd, maar de zin is wel duidelijk.
.... „Parce qu'on voit plus loin et qu'on écoute ailleurs ...."
Het kan wel zijn, dat naar de practische wereld en haar lage
wijsheid dit als dwaasheid klinkt, overdreven malligheid, waar een
nuchter mensch geen stap verder mee komt en die in 't ongeluk
voert, wie er in gelooven mocht.
Het kan wel zijn dat honderd en duizendmaal gelijk hadden de
vaders, die hun dochter voor den suspecten minnaar, de moeders,
die den zoon voor het lichtzinnige meisje waarschuwden, en alle
ooms en tantes en nichten en peeten en voogden, zij hadden allen
gelijk, die ooit met hun onbevangen nuchterheid en grooter levenservaring de jongeren vermaanden toch niet blindelings, schoon met
open oogen, in hun verderf te loopen .... Zij hadden practisch
en gewoonweg gelijk, wijl zij met kalmen, onontroerden blik
zagen, hoe 't worden zou. En vervolg en einde werd, gelijk zij
voorspelden: zwaar te dragen en meermalen onduldbaar, tot
waanzin en dood toe.
Toch, hoe „wereldgroot" was het gevoel dier minnenden ge-
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weest, hoe zonne-klaar en rots-vast en vol blije zekerheid! Wat
was daarbij het dof, hatelijk geprevel der verstandige menschen ! ... .
Zij hoorden 't nauw en het tastte hun hooge waarheid en heerlijkheid nimmer aan ... , „quand on aime, comme je t'aime, on est
aveugle et sourde, parce qu'on voit plus loin et qu'on écoute
ailleurs " ...
En echter hadden zij ongelijk, die wandelden in den glans van
zoo sterke overtuiging. Het gevoel dat hen droeg bleek bedriegelijke illusie, hun sublieme waarheid minder dan het schamel „gezond verstand" van den eersten besten, die liefde nooit gekend had.
Zij zagen het in, toen de „waan" geweken, maar het te laat
was. Hoe kwamen zij zoo verdwaald! was hun eigen pijnigende
verbazing. En terwijl zij, verbijsterd en beschaamd, peinsden,
herinnerden zij zich, ter hunner bespotting, die bitter sceptische,
honende woorden van een Franschman: „1'amour est l'échange de
deux fantaisies ". —
Inderdaad ? Niets dan dit?
Zou het niet kunnen zijn, dat die jonge mannen en vrouwen,
in zoover zij uit zuiver gevoel handelden, toch nog op eenige
wijze gelijk hadden, al was hun waarheid ook niet van deze
wereld? En zou tenminste de liefde, als gevoel, er niet merkwaardiger
door worden, dat zij een „ fantaisie `, een verbeelding tot voorwerp heeft, die grooter is dan de figuur, gelijk zij op het maatschappelijk tooneel alle dagen te kijk komt?
Een „fantaisie" moge voor practische lieden immer iets minderwaardigs beteekenen, de liefde had ook immers niet beloofd dat
zij voor de practijk zou werken en inlichting geven over iemands
toekomst als man-van- zaken. Dat is haar departement niet en wat
zou er anders voor ouders en voogden overblijven om zich druk
over te maken....
Maar de liefde heeft van den beminde een diepere kennis, een
hooger besef van het gewone. Zijn stoffelijke en zijn alledaagsche
(soms ook zeer stoffige) geestelijke verschijningen, gelijk zijn verwanten en vrienden (en afnemers) die kennen, zullen misschien op
die liefdes - verbeelding niet gelijken, bij het zonderling onbepaalbare van uitgebreidheid, dat het verschijnsel mensch is, is het
niet uitgemaakt dat verwanten en vrienden (en afnemers) hier
gelijk hebben.
In het liefdesgevoel

is het beeld van den geliefde opgenomen,
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vergroot en, men zou zeggen, met zijn karakterlijnen doorgetrokken en dit beeld kan het ware zijn, ook al is er in de maatschappelijke daden van het individu niet veel om het te bevestigen.
Maar het „ware" op een hooger plan van gevoel en begrip, dan
waarop de wereld in haar dagelijkschen omgang pleegt te verkeeren.
Trekken van een dieper wezen, kern der persoonlijkheid, worden
hier misschien gespeurd, verwantheden gevoeld, waarvoor het
gewone leven geen namen heeft, gelukkige waarheden van een
gansch andere soort, dan waarmee ons overig armoedig-bewuste
leven pleegt te worden gevoed.
Dit is het, wat 3oyzelle stamelend tracht uit te drukken met haar:

,on est avengle et sourde, parce qu'on volt plus loin et qu'on
écoute ailleurs " ... .
In dit vertrouwen -in-liefde bloeit de edele, stille bloem, die men
mystiek genoemd heeft: een wonderbare gevoelskracht, ganschelijk
van mededoogen en overgave. Niet velen hebben er deel aan, bestendig en krachtig, dat hun leven er door gedragen wordt, maar
allen die ooit lief hadden, met zoo diepschokkende ontroering,
voelen haar één korten tijdduur, en zij worden er beter van dan
zij plachten te zijn. Wat zij door hun liefde overigens kwaads en
nadeeligs mogen ondervinden in 't practische leven, dat goed heeft
zij hun tenminste gedaan, dat zij voor een oogenblik, boven hun
gewone zelf verheven, tot grooter- voelende, edele menschen werden.
In Maeterlincks drama -- ik heb 't al gezegd — heeft Yoyzelle's
liefde de volle kracht en macht harer ideale afkomst. Zij doorstaat
de proef haar geliefde ontrouw te zien en toch niet aan hem te
twijfelen. En zij doorstaat nog wel meer en erger proeven....
Doch het is duidelijk, dat waar zij bestand bleek tegen deze
eerste beproevingen, haar overwinning van de volgende, al zijn
die ook steeds zwaarder, niet op den duur onze aandacht en meegevoel in gelijke mate kan bezighouden. Daarom heeft de dichter
nog dit roerende in de handeling mee vervlochten, dat Merlin,
de vader, terwijl hij leven en geluk voor zijn zoon tracht te bevestigen, hierdoor tegelijk zelf de kans op een vredig einde opgeeft,
en zich bewust een gruwzamen doodt bereidt. Want Arielle heeft
hem gewaarschuwd, dat aan het slot van zijn leven verlies van
macht en eer, gevangenschap en een smadelijke dood hem wachten,
als gevolg van een onzinnige neiging tot een vervloekte vrouw.

TOONEEL.

77

Maar er bleef een kans ter ontkoming, zoo hij een vrouw vond,
die hij kon beminnen, eer de andere, die booze fee, zijn lot in
haar wreede hand had genomen. Joyzelle kon die vrouw zijn. Arielle
ziet hoezeer ook Merlin haar, zijns ondanks, bemint en zij roept
haar meester, roept hem herhaald en dringend .... Het is nog
niet te laat: dit is het fatale oogenblik en.. .. „ton destin dépend
du geste que tu vas faire".... Maar laat hij deze kans voorbijgaan,
dan valt hij onafwendbaar die andere, Viviane, ten prooi, „qui
dans Brocéliande, ou ton destin te mène, attend que tu paraisses
pour briser ta vieillesse " ... .
Merlin, het angstzweet op 't voorhoofd, aarzelt, twijfelt, in
radelooze onzekerheid: het leven en geluk van zijn zoon tegen zijn
eigen dreigend rampzalig uiteinde.
En deze strijd van twee machtige aandriften en de onzekerheid
van den uitslag, maken het tweede dramatische moment in het drama.
Heel mooi heeft de dichter hier het verschil doen zien tusschen
het onbewust- intuïtieve gevoel van Joyzelle en het reflectieve van

Merlin.
Joyzelle ondergaat en lijdt, maar twijfelt nooit. Zij is de in zich
zelve ééne, die niet het „bleeke peinzen" en overwegen voor de
daad krachteloos maakt. Recht gaat zij het pad, waar haar gevoel
haar leidt, zij het ook ten ondergang. Maar Merlin is gevoel en
verstand beide. Hij voelt minder diep en zeker en de noodkreten van zelfzucht en zelfbehoud zijn moeilijk te dooven in
zijn borst.

.... „Il était donc écrit qu'en aimant cette enfant j'aurais pu me
sauver" .... stamelt hij in vertwijfeling.... „Mais elle n'est pas
pour moi et mon heure est passée .... va-t'en, va-t'en, te dis je!
(tot Arielle) j'abandonne ma part; et c'est pour toi, mon fils,
que j'achève l'épreuve " .... Maar even later, als hij zich over de
slapende Yoyzelle buigt, komt weer de twijfeling op:
.... „Arielle disait vrai. Je n'ai qu'à faire un geste pour faire
rétrograder les heures et les jours, et me soustraire ainsi à l'effroyable fin, que le sort me réserve .... Qui, mais ce geste-là anéantit
celui que j'aime plus que moi-même, celui que les années ont
choisi pour l'amour que j'avais espéré .... Ah! quand on tient
ainsi dans les mains son bonheur et celui d'un autre homme;
qu'il faut écraser l'un pour que l'autre survive, c'est alors que
l'on sent quelles profondes racines nous attachent sur la terre sur
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laquelle nous souffrons; c'est alors que la vie pousse un cri
surhumain pour se faire écouter et défendre ses droits t .... Mais
c'est alors aussi qu'il faut préter l'oreille à l'autre voix qui parle,
qui n'a rien à nous dire de précis et de sire, qui n'a rien à promettre; et qui n'est qu'un murmure plus sacré que les cris informes de la vie.... Lancéor et Joyzelle, aimez-vous, aimez-moi,
car je vous ai aimés .... Je suis faible et fragile, et fait pour le
bonheur comme les autres hommes; et ce n'est pas sans lutte que
je cède ma part.... Aimez-vous, mes enfants, j'écoute le murmure
de la petite voix, qui n'a rien à me dire, mais qui seule a raison".
Daarmee is de noodlottige worp gedaan en voortaan is er om
de handeling, als een schoon waas van weemoed, het donker
voorgevoel van Merlin's droevigen nedergang en dood.
Met volkomen kunst heeft Maeterlinck dit aangebracht om de al
te helle straling en eenkleurigheid van het blij-einde te dempen en,
de handeling aldus maar gedeeltelijk beëindigend, een wereld van
vragen na te laten, een wijde mogelijkheid van zacht-droefgeestige
peinzing en mijmerij over dat vreemde, dat het leven is.
Hier is wel het hoogste punt van het drama. Het overige beweegt zich in geleidelijken af-gang, die zelfs de spanning der
laatste proeve, .7oyzelle opgelegd, niet tegen kan houden. Want
deze proef is hier niet al te gelukkig aangebracht, nu wij, gewaarschuwd voor Arielle's voorspelling, over de toekomst van Merlin
reeds verzekerd zijn. Zoo hij door Viviane moet ondergaan, zal
hij door ,Joyzelle's hand niet sterven. Dit staat vast, en dus zien
wij met minder angstige spanning, dan de schrijver wel hoopte,
den afloop van dit avontuur tegemoet.
.7oyzelle heeft nl. om Merlin te bewegen haar geliefde van den
dood te redden-, haar woord verpand des nachts alleen tot dien
boozen toovenaar weer te keeren, tot niets minder dan zich „over
te geven ", in de gevaarlijkste beteekenis van dat woord. Daar
natuurlijk een maagd als Joyzelle er niet aan denkt zoo iets te doen
en zij evenwel komen moet, is er kans dat zij b. v. besluit Merlin
te dooden door een dolksteek. Arielle voorziet dit en is niet gerust
op den uitslag van dezen aanslag.
Dwaas genoeg! Want wie kon beter weten dan zij, dat zulk
,ondernemen mislukken moest, wijl het bedoelde offer voor veel
erger bestemd was? .... Doch, zoo Arielle zoover niet nadenkt,
de lezer doet het wel en het is tot schade zijner belangstelling.
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Temeer nog wijl de geheele zaak, met die medewerking van duisternis en moorddolk opgezet, ons niet zeer fijn aandoet en wij
ook wel verwachten dat ,7oyzelle op eenige wijze uit dit slop zal
weten te ontkomen ...
Hoe het zij: `?oyzelle „geeft zich niet over ", wat ons geenszins
verwondert. Maar Merlin sterft ook niet door haar hand, wat ons
evenmin verwondert en het slot is het hooge heil der vereenigde
gelieven, getemperd door die melancolie, waarvan ik hiervoren
sprak.
Dit zijn de laatste woorden van Merlin.
„N'interrogeons pas ceux, qui n'ont plus rien à dire. Plut aux
dieux que les hommes n'eussent à traverser que des maux bienveillants comme les vetres furent! .... Mais toutes les volontés
secrètes ne sont pas aussi claires, ne sont pas aussi bonnes ... .
Mais nous parlons en vain de ce qui est écrit .... Je suis encore
ici, aux bras de ceux qui m'aiment .... Le jour de ma détresse
n'est pas encore ce jour.... Jouissons de notre heure, dans la
douce tristesse qui suit les grandes joies, en écoutant passer et
couler une à une nos minutes d'amour, en ce fr@le rayon de lumière
nocturne ou nous nous étreignons pour être plus heureux ...
Le reste n'appartient pas encore aux hommes...."
Zoo geeft dit einde, naast een zachtstille stemming van blijheid, schemerige diepten van onheilzwoel leven, waaruit vage
angsten en zwaarmoedig gepeins ons tegen ademen. En die slottoon, die ook in het gansche drama doorklinkt, die sterke geur,
die den ganschen hof vervult en er de vage bekoring van uitmaakt,
naast en om de sterke spanning door de tragische handeling gewekt, is van dezen dichter het bijzonder-eigen, scherp karakteristiek
voor zijn kunst en zijn geest, uitdrukking van zijn mystiek, som
als een bloedige zonsondergang bij donkeren winterstijd ... . -ber
Het kan de bedoeling niet zijn op deze Maeterlincksche mystiek
hier dieper in te gaan. Er werd reeds veel over geschreven
en het is te voorzien, dat men het er nog niet bij laten zal. Hier
wordt er alleen aan herinnerd, omdat, gelijk al zijn ánder werk,
ook dit Tooneelspel er gansch van doortrokken is.
Het is een altijddoor manend gevoel van geheime, verre verwantschap, verwantschap met een onzinlijke wereld, dat hier echter
niet als bij vroeger-eeuwsche mystieken rustigend werkt, maar
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angstigend en benauwend, als de ontzaglijke dreiging van een
grauw-optorenend onweer een zwoelstillen zomerdag.
Al die personen in Maeterlinck's drama's leven in een soort
onderaardsche wereld, zien teekenen, hooren stemmen klinken,
voelen vage presenties, die zij niet juist weten te duiden, maar
waaraan zij zich bevend - onderworpen voelen. Zij gaan vagelijk
om en sterven, gelijk hun impulsies hen drijven en hun verstandelijkheid is hier enkel tot last, wijl zij ander mogelijk inzicht
verduistert en bekommeren doet om lagere gevolgen. Zoo verschijnen
ons die Maeterlincks- figuren als de dieren onbewust, maar met
juist genoeg zelfbegrip om hun hulpeloosheid en onmacht te voelen
en in twijfeling rampzalig te zijn. Indien dit sentiment van Maeterlinck op ons indruk maakt — en dat doet het ongetwijfeld — is
het omdat wij allen of toch de meesten van ons een verwant gevoel, zij het ook niet zoo sterk, in ons hebben. Daardoor voelen
wij mee, genieten wij dien wonderlijk scherpen geur, die uit Maeterlincks poëzie opstijgt. Schoon maar zelden het leven ons zoozeer
aandoet als hem, met naargeestige beklemming als een akelig
droomvisioen, toch lijden velen, al is het maar op oogenblikken
onder de ongewisheid des levens, het klein - verlatene, het wijd
eenzame van den mensch, vaag heensluipend door de mist-angsti
der tijden van geboorte tot dood. Als bange kinderen in het donker
alleen, schuilen zij bij elkaar en vragen en roepen luid uit in den
nacht, waar niets antwoord geeft.
Of het zijn stille melancholieën, ons tegenzuchtend uit des levens
ijlfijne nevelverten, weemoed om het al- voorbijgaan, droeve verwondering om wat wel het bestendig rustig-vaste moge zijn in al
dit ijdel vervloeden, al dit rustloos bewegen zonder zin noch doel.
Het is nog geen mystiek al deze ragteere sensaties en vluchtige
sentimenten, gelijk ik ook meen dat Maeterlincks gil-angstig beklemmende visioenen eer de uitdrukking zijn van een eenzaamheid
en onzekerheid, dan van verwantschapsgevoel met een hoogere
wereld, m. a. w. eer de uiting van wat hij mist, dan van wat hij bezit.
Het -mystiek geloof toch is iets positiefs, een bezit en een
zekerheid en een kracht, die niet anders dan gelukkig maken kan
den mensch, dien zij bezielt.
Maar niet om hier nog verder van te zeggen, heb ik dit punt
aangeroerd, maar om te wijzen op wat het eigen en de bekoringen
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van Maeterlinck's drama's, in dit geval van Yoyzelle, uitmaakt.
Een soort tooversprookje is dat, waar luchtige, vage gestalten
bevallig-statig omgaan tegen een achtergrond van rozig-grijs gewolk, opaal en parelmoer, zilverig licht-beschenen. Zacht prevelt
voor zich heen de dichter Maeterlinck woorden van kwijnende
gratie, die zijn voelen zeggen van mensch en wereld in symbolen
en schemervage allegorieën. Zij wolkige verbeeldings- figuren handelen en spreken gedempt in eentonige rythme, waaruit men
voortdurend de fluisterstem van den dichter zelf herkent.
En zoo komt het dat.... „.1oyoelle, pièce en cinq actes " allerminst tot een speelbaar drama gegroeid is, tenzij ens tooneel zelf
van aard zou willen veranderen. Wij kunnen 7oyzelle lezen en
genieten, maar wij kunnen het moeilijk genieten, als we het zien
spelen, spelen door meest zeer „materieele" menschen op zeer
materieelen bodem van planken en in een omgeving, die maar
weinig illusie overig laat. Behalve dat dan die menschen veel te
veel babbelen over dingen, die zij beweren te zien en te voelen,
maar die eigenlijk w ij moesten zien en voelen, en malle onwaarschijnlijkheden begaan en onuitstaanbaar naïef doen, verdrijven
zij ook door hun harde positiviteit de schoone vaagheid en gedempten klank van het geheel, juist datgene wat bestemd was
ons aan te doen met droomerij en stille mijmering. Zij maken
aardsch en laag-belachelijk, wat de dichter als droomerige zinnebeelden voor nauwvoelbare sensatie bedoelde, beelden waarlijk te
flauw, om met den loggen toestel van ons modern tooneel ver
-zinljkt
te worden.
Het is vreemd dat Maeterlinck dit ooit kon vergeten en een
heel Maeterlinck-gezelschap op .... pooten zetten, hij, die als
ondertitel van een zijner bundels zoo nadrukkelijk aangaf dat het
waren: petites drames pour marionnettes, en niet voor heusche
menschen.
Voornamelijk sprekend over de opvoering van oyzelle, maar
mij toch ook zoo menige vroegere opvoering herinnerend van
Pelléas et Mélisande, L'Intruse, La Princesse Maleine .... heb
ik willen betoogen dat de schoonheid van Maeterlincks werk geheel innerlijk, in gedachte- en gevoelsschoonheid is, zuivere literatuur en geen theater, en dat hij het vroeger — vóór zijn huwelijk —
ook zelf niet anders meende.
Eerst met Monna Vanna heeft hij gepoogd meer uiterlijk te
III
6
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wonden, zwaarder klank te geven, en als hem dit nog niet volkomen
gelukt mocht zijn, bewijst het alleen dat zijn talent nog niet zóó
van aard veranderd is, dat hij al zijn oude liefden kan laten varen
voor de strenge alleen-studie van werkelijke menschen in hun doen.
Of hij 't ooit zal kunnen? In elk geval is dit de voorwaarde, die
vervuld moet worden, eer men zal kunnen zeggen dat een tooneelopvoering de schoonheid van zijn werk niet vermindert, maar
verhoogt.
Tot nog toe waren zijn drama's bloot uiterlijke en nevelige
vormen voor zuiver lyrisch gevoel.

KINDEREN
DOOR

INA BOUDIER- BAKKER.

I.
Wraak.
„Zeg, of je morgen den heelen dag bij me mag komen. —"
Stans viel ademloos op de bank neer. Terwijl ze verder haar
tasch uitpakte: haar koker met mooie punten, de inktlap met het
gekke hondje, waar ze altijd om lachten, haar sponzedoos, praatte
ze gauw fluisterend door:
„De heele dag — dadelijk uit school mee koffie drinken -- leuk?
„Zalig ! Hoe laat mag ik blijven ? "
„Half negen."
„Zalig," zei ze nag eens.
't Was zalig te mogen spelen in 't groote huis bij Stans, waar
zooveel gangen en trappen waren. Dáár verstoppertje!
Ze waren al van klein kind af vriendinnetjes, en aan elkaar ver
allebei vroolijke kinderen van acht jaar, maar gehecht aan-knocht,
kleinigheden, en een sterk gevoel voor 't belachelijke in hun kin-

derleven.
Stans, mooi groot kind, vol grappige invallen, en heel zacht in
haar voelen: en Aleida, kleiner, met groote, heldere oogen,
koddig wijs en eerlijk in klein, smal gezichtje. Zij kon heel nuchter
en practisch zijn.
„Zeg" zei Stans, „weet je wat vervelend is? Roza Donger moet
óók komen -- de Krent..."
„Ajakkes ! waarom ? "
„Ma wil 't — suf hè ?"
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„ Ga we eerst met de kamers spelen ? "
,,Ja goed. "
„Als er dan nog maar tijd voor verstoppertje overblijft 1"
„Och natuurlijk! Half negen hoef je eerst weg...."
„De Krent ook ?"
„Sst — ze kijkt — ja...."
Samen smoesden ze giegelend, achter hun leiën, om 't kind,
dat ze „de Krent noemden — ze had zulke bruine krentenoogen ... "
Toen ze koffie hadden gedronken bij Stans den volgenden dag,
gingen ze naar boven, waar hun poppenkamers stonden.
Roza Donger kwam na de koffie.
„ Als ze nou maar niet overal weer zoo aanzit —" zei Stans.
„'t Penduletje ...."
Het penduletje!
Stans had het verleden jaar voor haar verjaardag gekregen
— een wit suikeren penduletje voor haar poppenkamer — net wit
marmer. Je kan 't opeten, zeiden ze.
Maar ze dachten er niet aan — ze bewaarden 't zorgvuldig een
héél jaar door — 't was zóó prachtig, ze zouden er nooit wéér
zoo een krijgen.
Eens hadden ze een aanvechting gehad — „ hoe 't toch wel
zou smaken."
„Laten we eens effentjes likken aan den achterkant — dan weten
we 't," zei Aleida.
Ze likten.
't Smaakte naar; gemeene witte suiker, vuil door 't telkens aanpakken, 't liggen in een stoffige doos. Maar ze verbeeldden zich,
dat 't toch wel lekker zou geweest zijn, als ze er maar van konden
dóór eten.
„Nee — maar dan hadden we 't niet meer."
En ze zetten 't zorgvuldig weer op zijn oude plaats op 't poppenkastje.
Om half twee kwam Roza.
Het was een spichtig, geel bleek kind met scherpe, bruine oogjes.
„Dag, —" zei ze, wat verlegen, in 't gevoel, dat die twee
niet blij waren, dat ze kwam.
„Dag Roos — zeg we spelen met de poppenkamer. Goed ?"
„ 0 — wat moèt je daar aan mee spelen?"
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„Nou gewoon — wat wij altijd doen. Dat er visite komt of zoo :
dan is één mevrouw, en...."
„Dat er visite komt?!"
Roos lachte spottend: ze vond 't mal, flauw, met zoo'n pop-

penkamer.
Stans en Aleida stak het, zij vonden 't altijd heerlijk zoo te
spelen, ze waren er heelemaal in — ze brachten altijd tasschen
vol speelgoed mee bij elkaar — en dat kind lachte hen uit 1
„ Als je 't niet goed vindt, doe je maar niet mee."
„Jij bent ook 'n mooie! als ik bij je op visite ben... ."
„Nou ja — maar doe dan ook leuk mee — wat wil jij dan?"
Stans weifelde — een beetje onzeker, in 't besef dat zij als
gastvrouw was tekort geschoten.
Roos gaf geen antwoord; ze wist zelf ook niets, ze wou maar
in de contramine zijn. Ze rommelde in de kamers, haalde alles
eruit om te bekijken.
Zoo kwam ze aan 't penduletje.
„Wat 's dat??"
„Kan je toch wel zien: Dat 's een pendule — pas op — hij is. . .
„Waarom oppassen?"
„Hij is — van suiker" bekende Stans angstig van haar schat.
Roos lachte weer, het spottende korte lachje, waarom de kinderen een hekel aan haar hadden.
„Nou — wat moeten we nou spelen ? " vroeg ze, met een soort
leedvermaak naar de anderen kijkend.
„Dat er — och dat gaat van zelf — wil jij de meid zijn ?"
„Nee — ik wil de mevrouw zijn
ik zit in de kamer."
Ze deed plagend of ze er in wou springen.
„Goed — Roos de mevrouw — en jij dan de meid? Maar wat
moet ik nou zijn? Anders zijn we altijd mevrouw en meid....
„ik ben lèkker de mevrouw !" riep Roos dansend.
Aleida zat 't dwars.
„Dat wicht, die Krent! " In haar grappig gezichtje kwam iets slims.
„Dan zijn Stans en ik allebei meiden" — zei zé — „twee
meiden, dat 's nog leuker."
„O ja!" juichte Stans.
Roos voelde, dat ze haar te slim af was: „nou was zij wel de
mevrouw, maar die waren met hun tweeën."
„Nee — jij bent 't kind" zei ze bazig tegen Stans.
—
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„Dank je lekker — jouw kind! Ik wil jouw kind niet wezen ! "
„Jawel — je moèt ! "
„Nee — dan doe ik 't niet — ik wil óók meid zijn."
„Goed dan" zei Roos, met een gezicht van „ik zal je wel krijgen."
Stans en Aleida gingen in 't kleine kamertje waar de poppenkeuken stond: samen smoesden ze.
„ De Krent, mevrouw ! "
„Als ze nou schelt — komen we niet."
„Jawèl — wèl komen! maar dan doen we alles verkeerd."
„O ja — eerst niet komen — en dan alles anders doen dan
ze zegt —"
„Zàl ze woedend zijn!"
Ze wachtten. Er gebeurde niets.
„Wat zou ze uitvoeren ?" fluisterde Aleida wantrouwend.
„Kijken."
Voorzichtig keken ze.
Roos leunde voorover in de poppenkamer: ze konden niet zien
wat ze deed.
„Waarom schel je niet ?" riep Stans.
Roos schrikte.
„Ik zal 't wel doen," riep ze met een stem, of ze gauw wat
doorslikte.
Even later ting-ting.
De twee meiden stootten elkaar aan, proestten met hun boezelaar
in hun mond.
Ting-Ling-ting-ting — „komen jullie nou!"
Allebei kwamen ze hard aanloopen.
„O — o mevrouw! Hé — heb u gescheld?"
„Luie meiden — ik stuur jullie allebei weg, als je niet doet wat
ik zeg!"
0 alsjeblieft mevrouw. Dag mevrouw."
Gierend en juichend holden Stans en Aleida weg, het portaal
op, de deur dichttrekkend.
In de kamer stond Roos verbluft.
„Ik zal ze wel krijgen," dacht ze toen „ik kan 't nog wel een
beetje verder afschrapen."
Ze haalde 't kleine stompe mesje uit haar zak, en schraapte
daarmee het suikeren penduletje aan den achterkant nog verder
af, dan ze al gedaan had.
„
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't Leek nu nog maar een dun velletje. 't Schraapsel likte ze op.
„Dat hebben ze d'r van ," dacht Roos. Toen keek ze om zich
heen: 't was doodstil in de kamer. Wat was 't griezelig, zoo alleen
in die groote kamer, en dat groote huis, waar ze nog nooit geweest was. Als de anderen nou eens weggegaan waren, en zij kon
ze niet vinden. ... ze wist niet eens den weg ....
Ze begon bijna te huilen; angstig liep ze naar de deur, rukte
die open....
Aleida en Stans schaterden het uit.
Roos werd woedend.
„Dat 's gemeen van jullie — ik zal 't aan mijn Ma zeggen,
hoe jullie tegen me geweest zijn."
„Waarom heb je ons dan weggestuurd? we kwamen immers
al binnen."
Maar ze kregen dadelijk medelijden, toen ze zagen, dat Roos
bang was geweest alleen.
„Je wist toch wel, dat we hier stonden," zei Stans, haar hand
pakkend.
„Dat hebben we er niet om gedaan, willen we nou weer gaan
spelen, dan mag jij zeggen, wat we zullen doen."
„Als we eens wat anders deden" begon Aleida -- met Roos
erbij was 't toch niet prettig.
„Verstoppertje ! " riep Roos.
„ Goed ja."
„Mag ik me dan verstoppen met Leida? Dan ben jij 'm Stans."
Ze wou niet wéér alleen blijven.
„ Goed" zeiden de andere twee weer, bereid om haar nu tevreden te stellen.
„Dan blijf ik hier wachten" zei Stans. — „je roept wel, als je
klaar bent — of nee — ik tel tot honderd."
„Tot tweehonderd."

a"
De andere twee renden weg.
„Ik weet 'n mooi plaatsje" hijgde Aleida, „hier in die kast:
vooruit ga d'r in; zoo de deur dicht."
„Ben je bij me?" vroeg Roos.
„Ja hier," Aleida hield haar boezelaar vast, zelf een beetje angstig
in dat stikdonker van de gesloten kast.
„O waar zak ik door — ik sta ergens op —" riep Roos.
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„Sst ". Aleida trok haar naar zich toe, bukte zich, en tastte op
den grond.
„Een hoedendoos — je hebt een hoedendoos ingetrapt — er
zit een hoed ook in. Die zal wel plat zijn. Ik zal probeeren, 'm
eruit te halen."
Samen voelden ze naar den hoed.
„'t Is er een van mevrouw" fluisterde Aleida — „ik zal 'm er
maar weer inleggen, ik heb 'm weer een beetje opgebold."
Ze wachtten nu weer doodstil.
Stans dwaalde tellend in de kamer rond; onwillekeurig ging ze
naar haar poppenkamertje kijken, naar 't penduletje.
Ze nam 't op, 't stond verkeerd....
Stans gaf een gil.
't Penduletje, 't mooie witte nèt-marmer penduletje lag als een
dun velletje in tweeën in haar hand.
Dat had dat kind gedaan, die nare Krent! Ze had 't afgeschraapt
— Stans kènde dat; dat deden Aleide en zij altijd met suikeren
paascheieren — dáár lag nog een beetje schraapsel.
„Zoo'n spook!"
Stans holde de gang in:
„Leida — Leid!! — kom eens gauw hier — toe dan! niet
verstoppen!"
Aleida hoorde Stans roepen: voorzichtig deed ze de kastdeur
een endje open, en gluurde.
„Toe nou — dicht!" fluisterde Roos.
Maar Aleida hoorde Stans wéér roepen:
„Kom nou hier!!"
Haastig sprong ze uit de kast, liep naar Stans toe — Roos haar
van verre na.
Stans vloog haar tegemoet, trok haar in de kamer.
„Mijn penduletje — afgekrabt — 't is stuk — ik vond 't stuk —
kijk zoo...."
Aleida stond sprakeloos: verschrikt keek ze naar 't overblijfsel.
„Wat gemeen ! " zei ze eindelijk.
Dat penduletje, dat ze een jaar lang zoo zorgvuldig hadden bewaard, daar zij hoogstens aan gelikt hadden — was door een
ander, die er niets om gaf, afgeschraapt en afgegeten.
„Hadden we 't dan maar zelf gedaan," zei Aleida practisch.
Roos kwam ook de kamer in.
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„Je hebt 't penduletje afgeschraapt — jij hebt 't stuk gemaakt,
valsch kind ! " riep Stans woedend.
Roos kreeg een kleur.
,'t Zou ook wat ! " zei ze. „Zoo'n vod!"
Stans zweeg. Dat was 'r te erg. Vod! Stil liep ze de gang in,
met groote tranen schreiend om haar verlies.
„Dat mooie penduletje, dat nou niet meer op 't kastje zou staan...."
Aleida liep haar achterna; troostend sloeg ze haar arm om
Stans' hals.

„Toe — huil nou maar niet — ik heb nog een koperen — wil
je dat hebben? En misschien komen ze wel weer met Sint Niklaas ...."
„Denk je? Maar dit is toch weg ...
„Ja — dit is weg....
„'t Smaakte wèl heel leelijk ! " zei Aleida eindelijk tevreden, de
lichtzijde opzoekend.
„Ja — ze heeft er tenminste niets aan gehad .... wacht eens —
roept ma?"
„Kom jullie eten?"
„ Ga mee."
Samen gingen ze gearmd naar beneden om te eten.
Roos liep verlaten achteraan.
Na 't eten smoesden ze even.
„Laten we nou nog wat in de gang gaan spelen," zei Stans.
„Wat dan ?"
„Weet je wat, Roos, jij bent weer de mevrouw. Nou ga jij in
de gang wandelen, en dan kom ik je tegen ...."
Roos vertrouwde het niet.
„ En dan?.... Dat is toch geen spel t"
„Dan zal je wel zien."
„ Moet ik hier gaan loopen ? "
„Ja — ik ga zoolang hier op de trap en dan kom ik er wel uit..."
Het was een trap afgesloten door een deur; halverwege was een
raampje, dat boven in de gang uitkwam.
„Waar is Aleida?" vroeg Roos wantrouwend.
„O — ook hier...
Roos begon te wandelen aan 't eind van de lange gang, rondkijkend, haar rok ophoudend, nèt als een groote dame.
De trapdeur was dicht.
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Op de trap voor 't raampje, zat Aleida met een zak grauwe
erwten naast zich.
Stans, beneden aan de trap, lachte zich haast een ongeluk.
„Stil nou — lach niet zoo, daar is ze." Nu was Roos een
eindje vóór de trapdeur.
Stans kwam er uit.
„O mevrouw, wat ben ik blij u te zien."
Ja mevrouw, ik ook. Hoe maakt u het?"
„Goed. Maar mevrouw, ik ben bang, dat 't gaat regenen."
„Regenen ? "
,Ja, ziet u wel, hoe donker de lucht wordt ?"
Roos keek op.
„Au 1 " riep ze — au — nee — wat is dat?"
Harde dingen tikkelden neer op haar hoofd .... al gauwer en
meer en meer.
„ O jee! 't hagelt ! " schaterde Stans, en redde zich op de trap;
de deur smakte ze dicht.
Door 't raampje gooide Aleida handen grauwe erwten op haar neer.
Verbijsterd stond Roos een oogenblik stil, even dacht ze, dat
't heusch hagel was. Au — 't was hard! 't deed pijn.
Met haar handen op haar hoofd keek ze rond — toen zag ze
dat 't grauwe erwten waren.
Van boven af, hagelden de erwten op haar neer — door de
gang rolden ze....
Toen begreep ze, wie 't haar leverde, zag ze 't raampje....
Ze holde weg de andere trap af naar de tuinkamer.
Haar achterna smeet Aleida handen val grauwe erwten.
Languit tegen de trap aan , lag Stans te kruipen van 't lachen....

II.
Inkt.

„Mien, ga es opzij, me grift is gevallen — onder jouw voetbank .... Oh! wat 'n gekke kousen heb jij aan U"
„Toe — hou nou je mond.
,.,Kijk! Streepjes — wit met rooie streepjes. Notenbalken ! "
"

..

.

"
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„Toe blijf af! Jo! — blijf je af!"
Rood van 't lachen kwam Jo onder de bank uit.
„Wat een kousen!" hijgde ze. ,,Dal! Wat zal dat een leuk gezicht zijn, als je er mee loopt."
Mien zei niets. Ze was de tranen nabij.
„Ik kan er ook niks aan doen. 't Is niet voor min plezier. Ik
moest van Ma. Ma had ze gekocht."
„Ja" knikte Jo peinzend „wat zal je er aan doen? kan je ze
niet verdonkermanen ? "

„Nee — hoe.
„ Gat in trekken ? "

—"

„Durf ik niet."

„Wil ik 't doen?"

„Nee, Jo, blijf af!"
De juffrouw kwam aanloopen; 't was vóór schooltijd.
„Wat doe je aldoor onder die bank, Jo?"
„D'r grift oprapen" zei Mien haastig.
„Heb je 't nu?"
„Ja juffrouw."
„ Gelukkig."
De juffrouw drentelde weer weg.
Mien zei niets meer. Stil zat ze in haar koker te rommelen.
Jo liet 't niet los.
„Als je d'r eens een paar goeie inktmoppen op gooide ...."
„Och!"
„Noten op de notenbalken" proestte Jo; toen 't gezicht van de
juffrouw ontmoetend, dook ze weg.
Mien lachte niet; als ze straks voor 't bord moest komen, met
die kousen.... 't zat haar dwars in haar maag.
Gedrukt, boos, werkte ze 't eerste uur voort aan haar sommen.
Naast haar rekende Jo gewèldig; met nag met een rood pretgezicht.
Jo kon overal om lachen; uit alles sloeg ze een pretje. Als ze
iets geks deed of aanhad, lachte zij zelf nog 't hardst van allemaal.
Na 't eerste uur zei Mien: ,. Zeg Jo, gaan inktmoppen er niet
meer uit, denk je ?"
„Nee — wèl nee! dat worden allemaal gele vlekken — en dan
op kousen! Weet je wat! mag ik er een paar op gooien?"
,ja — maar voorzichtig dan. Denk om me jurk," aarzelde Mien.
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„Zit dan stil. Wacht, ik neem den heelen inktpot mee naar beneden. Zit stil met je voeten hoor, hier staat hij."
Mien zat onbewegelijk.
„Au!" riep ze opeens, en trok haar been krampachtig op —
„ O, wat doè je!?"
„Ssst" huilde Jo bijna van 't lachen. „Een dikke mop. Voel je 'm?"
„Oh — koud en nat...
Jo gleed uit van 't lachen; onder de bank lag ze paarsrood te
schudden van 't lachen. Den inktkoker hield ze in haar hand.
„Pas op — pas op! kom er uit!" waarschuwde Mien.
De juffrouw kwam er aan.
„Jo — wat voer je nou toch weer onder de bank uit! Het is
of je zes jaar bent inplaats van dertien. Kom eruit, dadelijk!"
Jo met een schok, vloog op.
Meteen voelde Mien een kouden, na tten streep langs haar heen.
„Jo ...." kreunde Mien.
Jo had tegenwoordigheid van geest. Ernstig, zonder inktpot
kwam ze boven.
„Wat deed je nou ?"
Mien zat roerloos, versteend van schrik. Ze voèlde den inkt druipen.
„Ik — zocht wat — mijn inktlap.. . ." Bedaard legde Jo een
vloeitje over het leege gat van den inktkoker; 't was lastig, om
zoo aan de voorste bank te zitten, alles zag ze.
Stil zaten ze, tot de juffrouw weer weg was, toen keken ze elkaar aan.
„Wat heb je gedaan ? " snauwde Mien half huilend — „ me been
vol inkt."
„Neè ! " zei Jo, zelf geschrikt. Voorzichtig gluurde ze naar beneden.
was alles, wat ze uitbracht. Nu waagde Mien het ook.
Haar heele kous aan den buitenkant één zwarte plakkaat, één
drabbige koek inkt; naar voren liep het lichter door.
Ontsteld keken ze er naar.
„Hij is nu wèl voor goed bedorven," zei Jo eindelijk.
,jawel — dat 's ook best. Maar hoe kom ik naar huis met
zoo'n kous ?"
„Heb je maar één paar aan? Laten we vragen, of er niet een
kind twee paar aan heeft, dan kan ze één onderste kous uittrekken,
en die aan jou geven — vragen?
— „Nee — nee—en dan met twee verschillende kousen over straat ?"
Mien was wanhopig. Ze was een nufje, èrg op haar kleeren, en
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vreeselijk bang iets geks te doen — en nu moest ze met een inktkous over straat!
„Goedig van 'r, dat ze niet eens kwaad op mij erom is.... ze
is erg aardig, als ik jarig ben, vraag ik, of zij 66k mag komen —"
peinsde Jo.
Derde uur begon. Aardrijkskunde. „Alles van tafel! Ieder krijgt
een beurt van de kaart."
Stiekem haalde Jo haar inktkoker boven tafel.
„Voor de kaart! verbeeld je, ik zóó voor de kaart .... "
„D'r is misschien geen tijd meer voor ons — als ze achteraan
begint..
„Jasses — ze begint vóóraan."
„Nog maar vier, dan ik ...."
De vier beurten gingen heel gauw.
..

"

,,Mien van Nelk."
Mien bleef zitten.
„Voor de kaart."
ik.. . ." begon Mien angstig.
„Ze heeft wat an'r been," gniffelde Jo.
Mien schoot in een zenuwachtigen lach; stijf, alsof ze een houten
been had, stond ze op, en liep, zoo dwars mogelijk de paar passen voor de kaart.
„Niks van te zien," fluisterde Jo nog.
„Mien, noem de zeeëen en golven van Europa."
Mien begon.
„De Noordelijke IJszee met de golf....
„De Zwarte zee...." lachte Jo zacht, achter haar weggedoken.
„Jo, wat zei je daar ?"
„Ik zei alleen maar: Zwarte zee."
„Dan heb je een afkeuring. Verder."
Mien, nog meer lacherig, ging door:
„De Witte zee ...."
„Mocht je willen!" hoorde ze Jo.
„ De Karische zee — de... . "
Mien dreunde door.
„ Goed. Verder.... Nee, Jo Vermeer sla ik over, tot ze wat
kalmer is ...."
„Zalig — dank je — ik hoop 't nièt te worden," bromde Jo.
Stijf liep Mien naar haar plaats.
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De juffrouw zag het.
„Wat loop je toch raar — heb je wat aan je been?"
„Nee —" aarzelde Mien in doodangst; met een zwaai liet ze
zich in de bank vallen.
„Goddank — dat 's voorbij" dacht ze. Was ik nu maar thuis ook.
Om twaalf uur zei Mien:
„Laten we nou teuten — loop jij vlak naast me."
„Ja wacht, langzaam, ik zal me laars vastmaken — die is los."
Ze waren een van de laatsten, verbeten lachend liepen ze vlak
naast elkaar de straat op.
„Wacht — nou loop ik aan je inktkant — sta effen stil — zoo
jouw rechter en mijn linkerbeen precies gelijk stappen. Kijk nou
eens, of je er wat van ziet."
„Ik kan onze beenen van achteren niet zien" zei Mien zich
achterover wringend.
„Ik ook niet. Wacht nou, gelijk: Eén, twee — één twee... ."
„Siameesche tweeling!" schaterde Mien nu zelf.
„Stil nou — heer, wat wordt je daar warm van! Eén twee —

links .... "
„ 0 Jo — ik kan niet meer! Láat me lachen."
„Jawel je moet — één ...
0 kijk! die meid het ink an der kous ! "
Jo en Mien keken om. Twee kleine straatjongens liepen juichend
„

achter haar aan.
„Eén zwarte en één witte poot!!"
't Werd Mien te kras.
Jo!" riep ze — en plotseling rende ze op een draf weg, de
gracht af, holde ze voort, vuurrood, zonder op of om te zien .. .
Jo, telkens struikelend van 't lachen, rende mee.
De voordeur stond open.
Hijgend, tegen elkaar aan bonzend, vlogen ze naar binnen.

VAN DE ZEVEN GEITJES
Maan - Idylle
DOOR

G. SIMONS.
In het schemer-grijze pakhuis van den paardenvilder hingen
tegen den bruin- zwarten zolder de op- gepinde huiden van konijnen
en katten, hazen en bunzings, van schaapkes en geitjes te drogen.
Het licht dat door lage betraliede vensters binnen zeefde, droefde
neer tusschen twee hooge donker grauwe muren die het smalle
lage huis als in- kelderden met hun geweldigen rots-ruwen op-stand.
Als door een lichtkoker rilden de verlepte schijnsels naar beneden,
zettend de sombere pakhuis-holte in droef vaal geschemer, amper
schijnend op de bloedroestvlekken der huiden en vachten, die als
vreemde beesten tegen den balkenzolder aangeklampt zaten.
Hendrik, de zoon van den knorser Peer den Brabander, stond
te staroogen door het bespinnewebd raam naar omhoog met het
doffe nieuwsgierige van eenen idioot.
't Was de derde dag dat de ouwe hem hier opgesloten hield,
om zijn stug verzet tegen het geitjes -slachten.
Nu waren de beestjes met dozijnen aangekomen. Op de morsige
hondenkarren lagen de week-natte diertjes, de dunne pootjes wreed
saam-gebonden, als een afval rommel te moddikken. Met de noodige
vloeken had dronken Peer den idioot gedwongen mee te rijden naar
het slachthok in de Weverskat, achter het oude Groene Kerkhof
waar 't volgens de kinderen en grootere menschen nog altijd spookte.
Hendrik, blij uit die gevangenis weg te komen, was op de platte
kar gesprongen en had de honden gereden, die, jankend met hun
bemuilbande bekken waaruit de tongen bloedlekkend hingen, vooruit
gejaagd werden door het schrille geschreeuw van mottigen Dook,
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een serpenterig valschen jongen, wiens scheefgegroeide enorme
kop vol diepe putten zat, waarop een half stuk neus, steil, met sperrende gaten, waar je heel ver in kon kijken. De mottige met z'n
bultige schoeren, had de hok-ruikende honden opgehitst: „Poes,
poes, poeskes-miauw-auw-auw, pak ze dan, Kas!" geschreeuwd. Met
suizende vaart waren de honden door de nauwe stegen gerend;
toen plots met een schielijken draai werden de jongens er beiden
afgesmeten. Hendrik tuimelde over den mottige die alweer dadelijk
overeind stond, maar zèlf had hij zoo'n bots tegen z'n hersenkast
gekregen, dat-ie half versuft stond te rilbeven.
Duizel-ziek met het alles als een klomp in zijn hoofd, was hij
de open poort van het slachthuis binnengekomen.
Ontvleesde paardekoppen, afgrijselijke geraamten, knekels en
tandenbekken, flossige staarten en bussels haren lagen in hoeken
en gaten te kijk. Huiden stonden in tonnen geprakt of hingen op
rekken uitgespannen te drogen. Er hing een doordringend-scherpe
lucht van vergaan vleesch, een zure reuk van rottend merg in de
vierkante ruimte tusschen houten poorten: een schimmel-duf kelderbinnenste, waar het licht binnen glazerde met vezelende, trillende
stuif-stof-banen.
Mottige Dook spande de honden uit, terwijl Hendrik hem met
suffe oogen bezig zag en hem hoorde 6p-spelen tegen de hijgende
beesten die vervaarlijk grimden, maar toch angstig voor den valschen
blik van den sarrenden jongen met 'de staarten tusschen de pooten
weg kropen.
— Stil Kas —koestoe Turk —smoel hond! schreeuwde hij nijdig en
gaf den jongsten trekhond een schop tegen het ribben-lijf. Jankend
trok het beest terug, nog lekkend de handen van den geniepigen
mottige, die met valsch groen gluiperige oogen loens keek naar
den vreemd zwijgenden idioot, anders dadelijk gereed met 'n snauw
om dat sarren te laten.
Toen jachte hij de vreezende honden over het met oude karren
en wieldompen, balken en kapotte deuren, afbraak-rommelige
terrein; over leege petroleumbussen, bodemlooze rottende vaten
jaagde hij de beangste beesten voort, die met suizenden ren langs
klikkende burries vloden, den wilden zwarten Kas achter na, die met
forschen aanloop de houten schutting van het hondenkot oversprong
en neérviel in de drassige modder, waar verschrikte jonge beesten
snel uit weg vluchtten. Huil-blaffend bleven de jongere dieren voor

97

VAN DE ZEVEN GEITJES.

de groen - uitgeslagen schutting staan, die wankelend vermolmd
in den moerbodem haakte. Maar de zweep knalde, blitste fluitend
striemend over de weg-schurkende ruggen.
Hendrik kwam dan aanzetten, de duizeling nog in zijn bomen
kop. Hij nam een kei van den smurrie-grond en met nijdigen smak
smeet hij naar den misvormden dwergenkop, die snel bukte; waarop
de steen het schut beukte met scheurend geweld van afsplinterende
vezels.

— Lat da' nou — bult! riep de suffe jongen en zijn dreigend
gezicht deed de rest.
Snel gooide Dook de deuren open en binnen renden de huilende
honden. Daarop kroop hij zelf als een kat tusschen de planken
van het beschot, waarachter groen - beschimmelde stukken paarde
lekkende tonnen stonden te verrotten. Op een drie-tand-vleschin
vork, waar ze cie piepers meê hutten, stak hij walgelijke brokken,
smeet toen het deurtje open van het hok waarvoor Hendrik stond
te wachten met z'n wezenloos gezicht, de handen tegen het laag
voorhoofd gedrukt, dat hem almaar pijnde.
— Nou meu'-de snijen, Hendrik, zei de mottige met 'n grijns
naar den jongen.
— Gif ze maar gauw te vreten — den ouwe komt!
— Komt-ie — komt-ie — dan brengt ie jenever meê — lekker.
— Ja — hij komt — dèer gaat de poort al.
— Neeë — 't zijn de geitjes — de geitjes — die kunnen spreken —
wit-te nie' meer van toen dieën avend? De grijns spleet z'n pokdalig
gezicht in tweeën, de loensche oogen grimden in valsch wit.
— Schai d'r af, bult!
— 't Is weer avend — net as toen, zie-de wel, Hendrik, zouën
er nou weer lichies komme? — 't is iet voor de geitjes!
Zonne- weerschijn brandde ros -rood over het stuk grond. Met ontstelde oogen, gesperd in het geel -bleeke gezicht, stond de angstige
sufferd te staren over het puinland, 't ouw- kerkhof, dat, vol verweerde ingevreten stukken hardsteen, brokken saámgemetselde bak
knokige schedels en beenderen, zwart - roodde tegen de-sten,
grijs brokkelige muren der kazematten, en links en rechts afgegrensd
werd door hooge schutten, als met kopergroenen uitslag beroest,
waarover schelle witselvegen sneeuw - schitterden, er baldadig overheen gestreken.
— De zeven geitjes en de wilde boschduvel — 't was toch gek,
III
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smaalde Dook zich klein bukkend en, als een vreemd mormel kopbuitelend, onder een scheef-hangende kar wegrollend.
— Zeven geitjes, mompelde Hendrik toonloos, zeven die aldoor
blêten. En 't stalen mes van den ouwe waarmee ie ze den nek afsnijdt!.
Het avond-licht gloorde met bevende roode schijnsels, vuurlaaide in stuk-geslagen vensters met half vergane kozijnen, bloeddrupte langs de witte streepen, gloed-dampte langs den grond,
kaatsend in schilfers van glas, in kapotte scherven van potten.
Het was een gloeiende brand over al het vergane en verrotte, een
hel-schitterende overvlamming van het lugubere ouwe kerkhof.
— Slachten, zei Dook, en z'n monsterlijk hoofd kwam weer op
achter en boven een schut, schielijk als een gedachte. Hendrik
schrok hevig en trok ontsteld terug, angstig, angstig voor dien
gemeenen dwerg met z'n lossen kop die wel zoo van den dunnen
nek kon knappen en rollen dan voor zijn voeten, en bollen zou
over het puin met alle koppen en schedels en knoken en scherven
in het vuur-helsche licht dat uitbloedde van den ros-brandenden
hemel. — Slachten! ju! ju! dan, en de mottige schopte de honden
op zij.... Weg Kas! schreeuwde hij en rukte de stukken vleesch
uit de vraatzuchtige muilen en smeet ze dan in een hoek weer
neer om te genieten van het wreede vechten en losscheuren der
hongerige en afgejakkerde dieren. Toen sprong hij weer naast
Hendrik die te sufbollen stond.
— Waar leit 't mes? vroeg hij sarrend.
— Wa' mot 'r beuren?
— De geitjes, lachte Dook, z'n enorme lippen, breed-rood als
van 'n neger, met de dunne tong zacht aaiend. — Hoor ze'n is
schréten, die erme beesjes — kom, alé — ga-de nou mee — en
wijs het mes van den ouwe — we gane lekker slachte'.
— 'k Doen 't nietes, ge kunt da' nooit weten.
-- Zeven geitjes, bedoelde gij — nou as 'k er bang voor was
— ik dee 't niet — 't mosten maar 's betooverde kainder zijn!
die slachter het z'n eigen kainder vermoord — ge wit da' nooit —
ze koste' behekst zijn. En Dook snelde heen, sprong op de oude
klikkar die geweldig neérbonsde, rende 'n roestigen hoepel na, die
met een kwak tegen de poort aanjoepte. Vort! de slachterij binnen.
Hendrik slenterde langzaam na, met schrik in de starende oogen.
Hij wroette, de leelijke misvormde, met bel z'n sarrend-knijpende
handen tusschen de saam-gekloende hoop van pijnlijk blêtende beest-
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jes. Met lust greep Dook de diertjes uit den wagen, met woest en
duivelsch genot smeet hij de tengere teere lijfjes te pletter tegen
den plavuisgrond. Harder schrétten de geitjes en spartelden stuiptrekkend over den vloer.
Hendrik keek vreesachtig in het koel blauw schaduw-schemeren
der slachterij, staroogde naar den hoop lillend levend vleesch op
de zwart-roode steenen en angst deed hem in -een-krimpen, als-ie
naar den dwerg keek met z'n venijnig gezicht, die rond kwakte de
kleine blatende geitjes. Bei zijn handen klemmend om den suffen
kop, stopte hij de duimen in de ooren om niet meer te hooren
het hinderlijk schreien der neér-gebeukte diertjes.
Toen greep Dook het blauwe staal, wette het op den slijpsteen
dat de vonken er uitvlogen. Dan nam-ie een beestje tusschen de
knots-knieën, 'n armzalig sidderend lijfje dat al niet meer blaten
dorst met het hê-hê-hê als de lach van een klein kindeke.
En het mes glinsterde, het glansde blauw koel en kantte vlijmscherp in den grijp-klauw van dien gedrochtelijken duivel — het
snijden begon en bloed vloeide stroomend over den vloer.
Wit van ellende, de haren steilend, keek de idioot toe, almaar
toe met de wezenlooze oogen naar de bloed-druipende lijfjes.
Dáar kwam de ouwe binnen, de ouwe met éen oog en het
sleepende hinkbeen.
— Dook, zij -de bezig? vroeg-ie met schorre onvaste stem.
— Da' zie-de, al hedde maar éen oog, en hij wees grinnekend
van helsch genoegen naar de lillende lijkjes.
— En wat doet meneer?
— Zingt liêkes, vinnigde de mottige.
— Hè — jongen! krijschte de ouwe die zeer naar jenever stonk —
hè, sta daar nie' te kleppen.
Hendrik verroerde zich niet, keek als gebiologeerd naar het grijnzende oog van den ouwe en steende.
— Kom alé, vooruit! Hij stapte daar aan met z'n hinkbeen glijdend
over het bloed, dat gulpte rood-laaiend in 't blauwe avond-geschemer.
Pakte een dood geitje op en smeet het den suffenden jongen in
het aschgrauwe gezicht, dat de warme bloeddruppèls over zijn hals
en handen spetterden. Verstard keek Hendrik naar z'n handen,
trok angstig rillend voor dat lillend lijkje terug. Doch de ouwe
staphinkte op hem af:
— Hier, lui-wammes — verdomme — voortmaken zul-de!

1Oo

VAN DE ZEVEN GEITJES.

— Hij durft nie', grinnikte de mottige, de blêtende beestjes
uit elkaar schoppend. — 't Zijn betooverde kainder — wel,
Hendrik?
Toen werd de vilder nijdig om zoo'n luien hond van 'n stiefzeun. Met een stok stompte hij den jongen tegen het hoofd en op
z'n rug en sloeg op den weerlooze, overal waar ie hem raken kon.
Hendrik stond te wiegen op z'n zwakke beenen. Nog hoorde hij
het satans -gelach van Dook die knikte met z'n lossen kop óp en
neêr en dan weer recht stond, telkens dat blauw -stalen mes tusschen de tanden, terwijl hij met den grijp-klauw telkens weer een
geitje nam, dat duwde tegen de knijpende hoek - scherpe knieën en
dan stak.... Het suisde den idioot door het hoofd vaag als een
verre roep, dat hij 't nu ook moest doen, dat dan het beuken
van den schuimspuwenden éen -oog ophield.
— Zul -de nou! sehreeuwde de vilder t'enden -adem.
De wezenlooze greep een mes, pakte 'n geitje dat met zacht
stemmetje schreide. Voor zijn starre oogen zag-ie alléen die vocht glanzende bruine oogen, diep in de zijnen -- maar 'n verpletterende
slag op den kop van het diertje .... en 't was gedaan.
Wild stond de ouwe te tieren, sloeg in dolzinnige woede als in
delirium naar de lij kies op den grond, stompte mottige Dook met
'n onverwachten por tegen den bult, dat ie voorover viel in de
plasjes geronnen bloed. De dwerg stond weer schielijk op de been
en wreef zich met de bloedhanden over het ingevreten gelaat: 'n
grim van ingekankerden haat keek hem de gluiperige oogen uit.
— Da' kun -de wel late', hè ! dreigde hij naar den zotten kerel,
die maar in het wild door bleef ranselen als een bezetene.
— Slachten zal-ie, tierde de kreupele, of 'k ransel hem
dood!
— Sla hèm dan, zeg — blef van mijn af — ik werk toch? En
hij beet weer het lemmer tusschen de lange bruin -gele tanden, en
zoo, met die bloedvegen over het misvormde gezicht, leek hij de
boschduvel wel.
En willoos doodde Hendrik de levende geitjes.
Toen moest mottige Dook om jenever.
Hij kwam terug en zette de flesch brutaal aan zijn sloeberende
lippen. Dan zoop de vilder met lange teugen — toen Hendrik.
Het donker schaduwde over het ouwe kerkhof, grijze damp
trilde wazig, violet- donker begrensden de verweerde muren der
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kazematten. Een oud paardekarkas rompte hoepelvormig schrilwit tegen de schutten..
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

De drie in het grijs-donker snurkten op de warme lijfjes der
geslachte geitjes ...
•

Hendrik werd het eerst wakker. Glasachtig stonden z'n oogen
in het blauw-verschoten gezicht. Hij zag den monsterlijken kop van
den snorkenden dwerg naast en over de lijkjes; de ouwe met het
éene oog open lag bewusteloos....
Maanlicht rilde door de open poort, maan zeilde door het met
starren bepriemde blauw.
De honden jankten, soms overslaand in woedend geblaf, dan
weer huilend lamenteerend.
Idiote Hendrik staroogde, het bleek - blauwe gelaat naar het licht,
dat vlotte slaag uit het diep blauw. Even glimlachte hij en greep
naar de stralen die neêr- peilden voor zijn voeten.
Maar 'n grijze schaduw beefde over het schub - lichtende kerkhof
en werd al langer en ontzettender en dreigde tegen den steen - opstand
en bewoog hevig met angstwekkende levendigheid.
Weer jankten de honden jammerlijk — klaaglijke tonen langzaam gerekt....
Hendrik sprak tegen de maan die luisterde:
— De zeven geitjes waren kindertjes — de boschduvel het ze
veranderd, toen ie d'r over geblazen het — de vader kocht ze bij
de boeren, toen ie thuis kwam slachtte-ie de zeven-zeven geitjes —
hoor-de gij wel daar boven?..., hij slachtte ze. 'n Droeve glimlach
trilde over zijn bleek-blauwe gezicht — hij gebaarde elk woord,
in het wit trilden de klanken als zuchten van stervende geitjes en
weer sprak hij: — de beestjes waren zijn kainder — zijn bloedeigen kainder — versta -de me wel daar boven ? 't sloeg 's nachts
twaalf uur — — toen de leste slag gevallen was, toen was 't zevende
kaind dood.
De honden jenkten en jammerden, de nevels waarden over de
knoken, hoog omhoog rotsten de muren der kazematten, afgebakend
van al het levende lag de slachterij in het smartelijk zwart dat
traagde over de onbeweeglijke lijven der beschonkenen, alléen hun
wreede koppen in het maanlicht sidderend.
Hendrik neuriede. Hij trad het harig donker rustig binnen. Het
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licht was buiten. Hier moest-ie 'n mes slijpen. En wielde traag den
ronden slijpsteen. En sleep het scherp tot vlijm keurde het met zijn
nagel, deed het rinkelen bij het koel aanstrijken langs zijn wang.
Wreed, wreed kermden de honden, neêr, neêr rilde het manelicht ...
En hij stak eerst den dwerg dood
en toen den éen-oog.
Het witte schijnsel over het ouwe kerkhof, — de knekels en
geraamten fosfor-glanzend onder 't wuiven der nevelen — — de
honden jammerend in de holen — — de idioot zalig droomend,
en neuriënd naar het manelicht.
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STYN STR$uvsLS: Minnehandel, twee deelen.
L. J. Veen. Amsterdam.

Eens, tegen schemeravond, na een dag van stevig werken, is
Streuvels voor zijn rust en vrede in het veld gaan wandelen.
Het was een schoone, kalme avond. „In reine eenzaamheid,"
zoo vertelt Streuvels, „afgezonderd daar te westen, hingen de matte
wolken breed grijs tegen 't blauwgrijs van den hemel gevlokteekend
in roerlooze blaasvormen onveranderlijk.
„Hooger lagen ze teeder in kleur met roze kaken: als vastgemeerde
schepen, opgehoopte damptorens, uitgerafelde kluwens opengebezemd, doorzichtig dunne geboend en beklaterd met licht teere
tinten. Beneden lagen de goudrotsen zwaar opgestapeld rond den
vuurmond, kwistig besmeerd met oranje randen, daar de zonne
was ondergegaan. En daaruit stond de open stralenwaaier als een
opgesproeide fontein van stofgoud — de laatste stralendraden gesteven opgespietst hooge bachten en door de wolken waar ze weer
uitsmolten in 't effen stille parelgrijs."
„Al dagen lang was er zoo'n blijde bedrijvigheid van zang en
klang op het avondland. 't Galmde van 't eene stuk over 't andere,
den einder rond waar er slijters wrochten in 't vlas. Ik had ze zien
dansen in snorrende ronde, hand in hand, de donkere gestalten
van knechten met meiden late in den donkeren avond. Hun schaduwbeelden teekenden spokig groot met vrije beweeg van armen en
beenen tegen de nuchtere lucht op 't hooge veld."
Op eens hoort hij, in het geratel van een wagen, vroolijk opgalmende stemmen achter een boschje. Wachtende blijft hij staan.
Het is een ossenwagen waarmee een zware lading groen vlas naar
den rootpoel wordt gebracht. Boven op de hooge vracht zit een
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jong blond meisje. Zij lacht, omdat ze daar zoo hoog en toch
zoo veilig boven de tronken zit te wiegelen. Vlak bij den poel
houdt de wagen stil. Het meisje gooit de groene vlasbundels beneden,
en zeven mannen, forsch en kloek, plonsen die in het water en
dekken ze met zware zoden. Slechts één, van de heele luidruchtige
bende, — de jongste, — is ongehuwd, en de zes anderen plagen
hem met het blonde meisje.
De wagen is gelost en rijdt terug. Een drietal zijn er op gesprongen,
de anderen loopen er naast of achter. Het laatst komen de jongen
en het meisje. Niemand meer let op hen, en zacht slaat zij haar
arm om zijn middel, en loopt zoo met hem door, teederlijk tegen
hem aangeleund.
„Ze verminderden en vergingen verder in den schemermist."
Peinzend zet Streuvels zijn wandeling voort. Hij komt op den
molenberg en blijft er in 't halfduister om zich heen staren. Daar
liggen de wijde, vruchtbare velden, de boerderijen en de kleinere
huisjes, de gansche, hem zoo welbekende streek van zijn dagelijksche
omgeving. Hij kent al de menschen die er leven, en elk van die
levens ligt voor hem „open met verre verleden van angsten en
zorgen en in 't geen er van hun eenvoudig gelijkloopend leven
kennelijk was, lagen de woorden te raden die ze van dage gesproken
hadden en morgen zouden herhalen .... Dat was de enge kring om en
rond mijn eigen bestaan van altijd .... liggend in zijn kalme rust, onberoerd, onbespied en dat scheen me de schoonheid voor mij alleen...."
En weer denkt hij aan den blonden jongen en 't verliefde meisje,
en stille weemoed komt in hem op. Dan gaat hij weer naar huis
om te werken.
„Onder den blaker in den geelrooden, warmen schijn van de
lamp lag het blanke vel papier te wachten." En kalm gaat hij aan
't schrijven van een verhaal dat reeds begonnen is en waar hij al
dagen in meeleeft. Maar tusschen de regels door flikkert dat andere
beeld soms voor zijn oogen: de blonde jongen en het blonde meisje.
Hij duwt het weg maar 't komt terug, hoe langer hoe hardnekkiger.
En weldra is 't niet alleen meer het beeld van den jongen met het
meisje dat zich aan zijn geest opdringt, maar ook een aantal andere
menschen leven nu mede om hem heen. „Ik kon ze grijpen en eer
de nacht nog uit was overweldigde mij de vloed: 't schreeuwde alom
in jongen jubel met zon en meilucht en ik zat er middenin, te monkelen tevreden met mijn nieuwe menschen."
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Uit die avond is iets nieuws geboren: een heerlijk kind van groote
liefde en blijdschap, en het zou heeten: Minnehandel.
Aldus ongeveer vertelt Streuvels over het ontstaan van dit nieuwe
boek, in enkele bladzijden van hier en daar heel mooie stemming,
verschenen in Veen's advertentie-boekje van het jaar 1904.

Max Vanneste, de hoofdpersoon van dezen roman, is, wat men
in Vlaanderen familiaar noemt: „een parochie-vrijer ". Hij „ziet"
niet een, maar al de meisjes „geerne ". Om de beurt raakt hij,
meestal heel oppervlakkig, verliefd op Pharaïlde Mullie , op Anneke
de Meijer, op Elsje en op Klaartje Pauwels, om eindelijk te trouwen
met Klotielde Pauwels, op wie hij juist nooit verliefd is geweest,
en ook nog niet verliefd is, op 't oogenblik dat hij haar huwt.
Ik zal me wel wachten van te beweren dat zoo'n type in Vlaanderen niet, of slechts zelden, bestaat. •Ik geloof integendeel dat ze
daar, als elders, nog al dikwijls voorkomen. Maar moeielijk is het
zoo'n personage — ik wil niet eens zeggen „sympathiek" want
dat kan hij haast niet zijn, doch maar eenvoudig weg „interessant"
te maken. Het zou, meen ik, in elk geval, van wege den auteur,
een sterke, stevige psychologische ontledingskracht vereischen om
zoo'n mensch ,.,aannemelijk" te maken, om uit zijn slap, schijnbaar inconsequent gemoed, de toch bestaande, logische verbinding
en ontwikkeling der gevoelens en beweegredenen te halen; om er,
zooals de oude, wijze Cervantes het noemde „la raison de la
déraison" in te ontdekken.
Ik twijfel of Streuvels daar wel in geslaagd is.
In 't eerste gedeelte van dit lijvig boek is Max verliefd op 't
mooie Anneke. Samen gaan ze in den helderen winteravond over
de bemaneglansde sneeuw op joel, dat is: Kerstavond vieren, op
de boerderij van Pauwels, waar nog veel andere boerenjongens en
meisjes aanwezig zullen zijn. Hij heeft haar innig lief en bij haar
worden al de vroegere liefden vergeten. Hij „voelde de stilte van
den avond en dacht aan al de meisjes die hij daar seffens aan 't
spel ging vinden .... en dat hij nu zijn Anneke nevens zich had,
heel alleen ep de sneeuw, daarbij krieuwelde 't geluk door zijnen
kop. Zij zwegen alle twee en hij, hij keek nog eens goed rond,
rechts eerst en links dan en later, gedoken naar achter en zonder
zeggen kwam hij een stap nader en ving hare hand die buiten
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heur mantel zwaaide en hield ze vast in de zijne." Zoo loopen ze
in teedere vertrouwelijkheid over de wit- glinsterende sneeuw. Nog
vuriger, met „innige wellust" drukken zij elkanders hand, en hij
wenscht in zichzelf dat de zalige nacht maar nooit zou eindigen,
dat zij zoo altijd samen zouden mogen blijven en nergens belanden.
Het is dus wel liefde, echte, hartstochtelijke liefde, die de auteur
ons hier beschrijft, en wanneer die liefde nu opeens in onverschilligheid verandert, willen wij ten minste weten door welke gebeurtenis
of om welke reden die verandering zoo plotseling is tot stand gekomen. Dit vergeet Streuvels ons helaas te verklaren, en wij zijn
ontevreden. Wij vernemen enkel dat Max opeens, na 't feest bij
Pauwels, geen zin meer heeft in Anneke, omdat hij zich feitelijk
nog aan niemand hechten wil, omdat hij wil vrije „leute" maken,
niet met één enkel meisje, maar met allen te gelijk.
De onvoldaanheid die wij gevoeld hadden bij de zoo plotselinge,
ongemotiveerde onverschilligheid van Max voor Anneke neemt nog
toe, waar wij vernemen dat Anneke wel zéér innig verliefd gebleven
is op Max, en nu in diepe droefheid haar verlatenheid voelt. Dit
heele tweede hoofdstuk, Maagdekensminne getiteld, is anders wel
als een apart juweeltje in het in boek te beschouwen. Met buitengewoon teedere emotie en frischheid is de zoo reine, naïeve liefde
van Anneke beschreven. Zij is en blijft zoo geheel en al vervuld
van Max, dat zij van niets of niemand anders meer kan spreken.
Anneke zit alleen met haar moeder thuis, en zij vertelt opgewonden
van het feest bij Pauwels. Max heeft haar beloofd dat hij vandaag
eens aan zou komen, en zij verwacht hem ongeduldig, in de vrees
of hij het soms vergeten heeft. Maar neen, daar is hij. Door het
raampje ziet zij hem van verre komen „al dansend over de bloeiende
sneeuw gegaan." Helaas! 't bezoek is een teleurstelling. Hij praat
over gewone, onverschillige dingen. 't Is of hij zich niets meer herinnerde van den schoonen vorigen avond. Eigenlijk begrijpt ze niet
wat hij doen komt. Maar bij 't vertrekken stopt hij haar een brief
in de hand, dien hij van een ander meisje, een vroeger lief, ontvangen heeft. Dit blijk van vertrouwen beurt haar geheel weer op.
De brief is van de leelijke, maar rijke Pharaïlde Mullie, die zelve
Max ten huwelijk vraagt. Doch hij wil er niets van weten, en opgetogen komt Anneke weer in huis met haar moeder over Max
praten. Het eenige wat haar nog verontrust is dat hij nu weer naar
Pauwels is gegaan.
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„Max is naar Pauwels, wat moet hij daar gaan doen ?" vraagt
zij aan haar moeder.
En de oude antwoordt:
, De jongens loopen van hier naar daar."
„Ze hebben hem overal even geerne," „Klaarke Pauwels draaide
er heel den avond bij — en Sanne Kannaert wilde hem altijd doen
zingen. En Elsje was er nijdig om."
„Elsje is nog maar een kind," zegt moeder.
„'t Is gelijk, moeder, ze ziet hem geern! z' is jaloersch van haar zuster.
„Meiske, meiske, ge ziet hem zelve geern! 'k hoor het.
„'k En doe, 'k en doe! verweerde Anneke in haastigheid, maar
den derden keer wilde 't loochenend woord er niet meer uit: ze
stoop dieper en dook haar blozend wezen in den schoot. 't Was
eruit, moeder wist het en als ze durfde opkijken, was moeder niet
kwaad, ze zag goedig verwonderd.
„G'en moet het niet afliegen, g'en kunt het niet verduiken, 'k
heb het al eer dan gister gezien, eer dan ge 't zelve en weet."
Maar Anneke ouders zijn langzamerhand verarmd, het gaat hun
slecht op de boerderij. Zij moeten sparen, meer en meer werken
en sparen, om toch in Godsnaam rond te blijven komen. Daarom
ziet moeder ook niet veel goeds in die vrijage tusschen haar dochter
en Max; en wanneer Anneke een paar dagen later aan vrouw de
Meijer zegt:
„Moeder, we zijn ontboden te Kannaerts op Nieuwjaar, dan is 't
onze beurt, wie gaan we vragen voor Driekoningen ?"
krijgt ze 't barre antwoord:
,Maar zijt ge waarlijk zot, Anna? weet ge niet hoe we zitten?
Geen cent mag er noodeloos weg en ge wilt vieringe houden."
„Dat en kost zooveel geen geld, moeder."
„Horkt hier, dat moet uit zijn met al die zottigheid, er is hier
te werken en thuis te blijven, en bovendien, de eerste die nog
komt uw hoofd verdraaien vliegt buiten, nu weet gij 't voor goed 1
Ge zult wel bijtijds uwe beurt krijgen."
„Met den slag was het uit, allemaal uit," schrijft Streuvels.
„'t Was voor haar niet weggelegd, — ze gaf dadelijk toe aan
moeders wil; ze verstond het en weerde zich niet om iets aan haar
ondoorgrondelijk ongeluk te beteren: 't en kon niet anders."
Waarom het niet anders kon is het geheim van Stijn Streuvels.
Maar vreemd alweer en ongemotiveerd lijkt ons dit zoo schielijk
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en onvoorwaardelijk toegeven van Anneke aan moeder's eischen.
Die enkele, wat harde woorden acht Streuvels voldoende om Anneke's
sterken hartstocht voor, Max beslist te onderdrukken, en van zijn
kant neemt Max geen verdere notitie meer van 't meisje dat hij een
oogenblik zoo zielslief heeft gehad. Van die gansche mooie reine
liefde tusschen Max en Anneke zullen wij nu verder in 't geheele
boek niets meer vernemen, ten zij heel op het eind nog een vage,
flauwe herinnering, zoo vaag en flauw als al de vroegere liefdesherinneringen uit Max' vroeger oppervlakkig zieleleven. Dit is m. i.
een groot psychologisch gebrek in dezen roman. Anneke lijdt in
stilte en troost zich later eenigszins met de liefde van den poëtischen,
langharigen schoolmeester, die aan al de , knappe boerenmeisjes
minnebrieven schrijft (een heel eigenaardig getypeerde bij-figuur,
deze schoolmeester), doch wij kunnen 't den auteur maar niet vergeven dat hij eerst zoo innig onze belangstelling voor dat sympathiek meisje heeft opgewekt, en er dan zoo abrupt mee eindigt.
Max, zonder eenige spijt of wroeging van het zachte Anneke
vervreemd, maakt nu geregelde bezoeken bij de Pauwels. Hij weet
eerst niet op welke van de twee jongere dochters: Klara of Elsje,
hij verliefd zal worden, maar zeker niet op de oudste, Klotielde.
't Is eindelijk op Klara dat zijn keus zich vestigt. Ditmaal schijnt
hij wel sterk en goed verliefd te zijn. Het is ernst. Ook zij houdt
veel van hem, evenals alle meisjes, omdat hij zoo'n knappe jongen
is. Zóó sterk grijpt het hem weldra aan, dat hij een moedig besluit
neemt en aan boer Pauwels zijn dochter Klara gaat ten huwelijk
vragen.
En dan komt weer de onverwachte, psychologisch ongemotiveerde
en onlogische gebeurtenis: de boer wil hem wel eene van zijn
dochters ten huwelijk geven, maar het moet Klotielde zijn, en niet
Kiara, omdat Klotielde de oudste is en eerst moet trouwen. Nu verwacht de lezer natuurlijk dat Max, vurig verliefd als hij is, zal tegenstribbelen en dat daaruit een heftig conflict zal ontstaan. Dit conflict zou
des te heftiger moeten worden daar Elsje, 't jongste zusje, ook al op
den mooien Max verliefd is. Doch niets van aan. Max stemt tegen
zijn zin terstond in die onmogelijke schikking toe, als gold het een
fatale, onoverkomelijke oppermacht. Evenals hij vroeger deed met
Anneke, zoo neemt hij thans geen verdere notitie meer van zijn
zielslieve Klara, en gaat naar Klotielde, op wie hij in 't geheel maar
niet verliefd kan worden. Klara, van haar kant, neemt zonder strijd
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noch lijden, in gedweeë onderworpenheid, het besluit van haar
vader aan; maar 't vreemdste van al is dat ook Klotielde, die toch
een harte - minnaar — Jef Kannaert — heeft, zich insgelijks onmiddellijk in den toestand schikt, en dat ook die Jef Kannaert geen
enkel oogenblik daartegen in opstand komt.
Streuvels heeft het zich hier wel wat al te gemakkelijk gemaakt,
en ons geduld om de belangstelling gaande te houden, wordt nu
en dan op een heel harde proef gesteld. Het verdere verloop van
't verhaal maakt ons ook den held noch interessanter, noch sympathieker. Door onderkruiperij van vader Vanneste, hierin bedek
gesteund door Max, die de anderen trouwens met een ver-telijk
wekkende onverschilligheid over zijn levenslot laat beslissen,-bazing
wordt De Meyer met vrouwen kinderen, waaronder dus ook Anneke,
van de boerderij verdreven, waar Max nu in de plaats zal komen
met Klotielde; en eindelijk heeft het huwelijk plaats. Eerst wanneer
alles is voltrokken, en de vele bruilofstgasten 's avonds op boer
Pauwels' erf aan 't joelen en aan 't dansen zijn, denkt de lamzalige
Max nog even aan al zijn vrijsters van vroeger, die daar ook allen
aanwezig zijn en drukt hem een gevoel van vage spijt.
Doch dadelijk weer neemt de gelaten onverschilligheid de
bovenhand.
„Ze moesten het maar opnemen en geven lijk hij zelf: van hier
op een ander, luchtig lijk de vogels die hun verzet zoeken op al
de boomen van den boomgaard. — Pharaïlde, Anneke, Elsje,
Klara, en de vele van ver en van bij, met elk éene, gelijk dewelke,
had hij voor goed een eigen en verschillig leven kunnen aangaan
en sluiten; 't scheen hem dan voor 't grijpen, waar hij wilde, stonden
ze gereed om mee te gaan en.... nu was het als buiten zijn voorzien gebeurd, geschikt en geregeld zonder dat hij er bij was of er
iets aan deed of wilde. Het eenige meisje dat hem als een razernij
bezeten had, de eenige waarmede hij het ernstig meende voor zijn
toekomst, die hadden ze hem ontfutseld om redens die hij niet
kende — hij was tegen den harden kop van boer Pauwels geloopen
en al zijn geweld en voornemens waren in een illuzie als water door
zijn handen geloopen."
Die redens, welke Max niets kende, schijnt Streuvels ook niet te
hebben gekend. Het zijn er nogmaals geen andere dan Max' eigen
lammigheid, en van „al het geweld" en de „voornemens" door
den auteur aan zijn triestigen held toegedicht, hebben wij in het geheele

1 to

LITERATUUR.

verhaal niets gemerkt. Die Max is werkelijk een aller-incompleetst-enantipathiekst figuur, en wij kunnen niet het minste medelijden en
ook niet de geringste belangstelling voor al het doen en laten
van dit onaannemelijk — slap karakter voelen.
Dit laatste gedeelte schijnt me ook verreweg het zwakste van het
boek. Het is of Streuvels op den duur geen raad geweten heeft om
met al die menschen een einde te maken. En 't lijkt wel 'n soort
wraakneming van al die onlogisch ontleede en bewogen personages
tegen den auteur die ze zoo in valsch leven en verkeerde beweging
bracht. Er is iets zeer onbeholpens in. Hij laat ze op 't eind maar uren
lang dansen om ze wat te laten doen. Max loopt als verloren tusschen
.de bruiloftsgasten, en houdt zich verre en onverschillig van zijn
vrouw, die hij zonder eenigen tegenzin met Jef Kannaert, haar
vroeger lief — ziet dansen. Hij zelf gaat van de eene naar de andere
zijner vroegere vriendinnen, in een vage, slappe behoefte om nog
eens even het verleden te herdenken en er van te spreken. Een nog
al vreemd gekozen oogenblik voor dergelijke ontboezemingen, maar
vreemder nog dat dit alles moet gebeuren bij het schetteren der
muziek, onder het springen en het dansen.
„Kijk, Anneke, ge zijt hier ook 1 ik zag u nog niet, 'k ben blij
u te zien: Kom, we gaan dansen."
Met die nuchtere woorden vindt hij 't meisje terug dat zoo veel
door zijn schuld heeft geleden. Maar het lieve Anneke is zonder
wrok, zij komen samen in de ronde, en onder 't dansen luistert
zij gedwee naar zijn heele flauwe herinneringen uit 't verleden.
„Met wie ga ik nu dansen ?" vraagt hij zich af nadat hij Anneke
losgelaten heeft. En hij vangt Elsje op. Maar Elsje wil al spoedig
van hem weg om bij een anderen boerenzoon te loopen, en dan
gaat hij met Klara dansen. En al dansende vertelt zij hem met
:opgewondenheid een zeer groot nieuws:
„Max, ik trouwe ook.
„Met Philemon? raadde hij.
„Hoe weet ge dat?
„Ik heb het gezien, ik wist het.
„En gaat dat zóó om te trouwen: vragen en daarmee uit? Moet
ik ja of neen zeggen zonder meer? vroeg ze.
„Dat is den rechten zin, als er meenste bij is grijpt de boer
maar door..., zonder flikkers!
„ En wat zou ik doen? Wat is uw gedacht?
-
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„O, doe het maar, als ge lust hebt, hij is een goede jongen en
wel uitgezet om te boeren.
Max besprak dat als iets dat heel ver en vreemd lag: hij was
verwonderd, hij verwachtte den slag te voelen van den uitval dien
hij zoo gevreesd had, maar wat voordeel?
„Ik zou liever nog wat wachten, en 't meisje bezag hem om
uit zijne oogen te raden wat ze doen moest.
„Ge moogt het niet laten gaan, meende hij, misschien neemt
hij een andere, en....
„Max, vezelde zij, hij komt me morgen vragen aan vader....
had hij wat vroeger gekomen ... .
„Wat dan ?"
„Eer 't met u vast stond — dan moest 1 h ij met Klotielde
trouwen....
Zij zegde niet verder en Max gaf geen acht op haar reden, hij
meende dat 't best was daar niet te veel aan te denken. Daar was
niets meer aan te veranderen.
„Dat valt alles zoo wonderlijk uit, zei ze stil, wie had er dat
voorzien?
„ We kunnen er niets aan doen, Klara, die dingen hangen in
de lucht."
Meer dan in dezen slap-kleurloozen dialoog en soortgelijke weeë
droogredenen weet hij niet te zeggen. Meer is er in hem van zijn
vurige liefde voor Klara niet overgebleven.
)

s

De manke compositie, en de onlogische, gebrekkige psychologie
van dit boek worden grootendeels vergoed, — zooals bij Streuvels
wel te verwachten was — door tal van zeer mooie natuurbeschrijvingen en door enkele fragmentarische trekjes en stemmingen,
die hier en daar personen en toestanden bizonder goed typeeren.
Aldus b. v. die kostelijke brief van den soldaat Sarel Fleters aan
zijn beminde Marie (Max' zuster) en het nog kostelijker antwoord
van het meisje, met dat Fransch ulevellen-versje aan het eind:
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,,Quand la neige sera noire
Quand le corbeau sera blanc
Quand sortira de ma mémoire
Mon ami que j'aime taut."

Aldus ook nog het ondeugend gedoe van die mooie Marie, waar
zij aan Klara vertelt hoe ze 't aan boord legt om de mannen tot
zich te lokken.
„Klara bezag haar ongeloovig en wilde weten of het wel lukken
zou. De dansers keerden voor haar voeten en Marie zat schijnbaar
achteloos de paren te volgen; in een vluchtige beweging duwde ze
eens de zwarte wenkblauwen neer en deed haar oogen stralen, terwijl
heur ronde, roode lippen in dwingenden plooi toenepen; dan seffens
was haar gezicht weer ontspannen: zij streek met de mollige kleine
hand over haar bolstaande borst en zat guitig te lachtanden naar
Klara en ze gaf geen acht meer op de dansers. — Let op, zei ze,
kijk niet te veel, hij (een der boerejongens) heeft ons al in 't oog,
seffens is hij hier."
Het boek is verdeeld in zes groote hoofdstukken, waarvan ieder
een aparten titel draagt. Dit zijn: Yoel, Maagdekensminne, het
Zomerlief, de Wondertod, het Levensbedrj f en in de Wonnegaarde.
In Joel krijgen wij de beschrijving van het Kerstnachtfeest, eerst
op boer Pauwels hoeve, en later in de dorpskerk, waar de plechtige
middernachtmis wordt gezongen.
Opgewonden-vroolijk gaat het er op boer Pauwels' hoeve toe. Er
wordt overvloedig, overdadig zelfs gegeten en gedronken, en daarna
gespeeld om panden. Een twintigtal meisjes en jongens zijn er in de
ruime boerenkeuken vergaderd en al de pandspelen, waarvan de
meeste ook in Holland wel bekend zijn, worden ons om de beurt
breedvoerig beschreven. Dan gaan de feestvierders allen samen in
den mane-winternacht naar 't dorp en wonen er in de kerk de
nachtelijke Kerstmis bij.
„'t En was geen misse lijk gewoonte, — daar lag iets nieuws,
iets vreugdigs, een groote zegevierende jubelleute en plechtigheid
die samendeed met 't ongewone van 't mysterieuze middernachtsuur.
De volle muziek klonk levendig door de stilte en fel sloeg de
galmende gloriazang met een verwachting bij 't volk van nog iets
schooners dat volgen moest. Dat was de zeldzame, eenmalige jaar
gebeurtenis: de donkere misse blankspeierend van keerselicht-lijksche
en luid geschal: de Messias was geboren te middernacht en op klok-
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keslag twaalf consacreerde de priester in stilte, — de belle rinkelde
alleen en de menschen voelden hun ziele krijzelen van diep innige
aandoening en ontsteltenis. De zotbollige jongens en meisjes zaten
nu ingetogen te wachten, te luisteren, te bidden elk bij zijn eigen.
De zoete wierook walmde boven hunne hoofden. De belle zelf rustte
nu en uit die stilte groeide 't langverwachte Kerstliedje. Een frisch
kinderstemmetje rees alleen als een dun priemke rook op zijn eigen,
zonder meêzang. Kralend de fijne tonen als perels van helder water
rolden de duidelijke woorden éen voor éen:
Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem.
Amor, Amor!
Quam dulcis est Amor!

De misse-gang was opgeschorst, 't orgel zweeg en altijd welde dat
stemmeken voort, bloeiend als een klaar stralend fonteintje uit
prillen kindermond; vast omgaande, wazemde boven en onder mee
met de klanken der heilige stemming, de verstandelijk vaste beteekenis van de woorden die nu zoo eigen vlaamsch en gebruikelijk
uitkwamen gemengd in heel de heilige welgekende gebeurtenis: de
teedere Kerstenheid van het heilige Koningskind."
In Maagdekensminne krijgen wij de zachte en lieve idylle van
Anneke's liefde en leed. Goed daarin zijn ook de romantisch-opgeschroefde brieven van den poëtischen, langharigen schoolmeester,
die voor het oogenblik verliefd is op Marie.
Het Zomerlief brengt ons op de Vlaamsche kermis. Het is een
aloude Vlaamsche traditie dat de jongelui op den eersten lente
hun zomerlief uitkiezen. Wie dan zijn lief niet heeft,-kermisdag
krijgt er den heden zomer geen, luidt het spreekwoord. De beschrijving van den „ommegang" (bedevaart) inde kerk en het gelijktijdigjoelend feest in de straten is wel eigenaardig gedaan, maar toch
meen ik dat Streuvels hiervan nog iets beters had kunnen maken.
Alleen 't begin, zijn beschrijving van den zomerwind is van een
buitengewone frischheid, kracht en schoonheid. Ik zal maar liefst
geen enkel citaat uit dit vijftal prachtige bladzijden aanhalen. Het
is m. i. een volmaakt geheel en dient als een klassiek stuk apart
beschouwd te worden.
Met de Wondertijd beleven wij de zomermaanden. In Levensbedrf
is het vooral de triestigheid der korte winterdagen, met weer aan
III
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't eind de zachte hoop van komende herleving, en in de Wonnégaarde zijn wij volop in de lente, in blij-heldere zon en frissche
boomgaard-bloesems.

Streuvels heeft, gelijk meest alle Vlamingen, een groote liefde
voor zijn land. Geen mooier streek voor hem op aarde dan zijn
welbekende gouwen; en die liefde en bewondering • leeft innig diep
in alles wat hij schrijft. Hij is er één en eigen mede, hij kan er
geen oogenblik buiten. Zijn land, dat is hij zelf! In iedere uiting
van zijn kunstenaarsgevoel herleeft zijn streek in vorm, in atmosfeer,
in geur en kleur, in klank en poëzie. Ik kan mij hem niet voorstellen iets anders scheppende dan uit zijn onmiddellijke omgeving.
En toch — 't lijkt wel een paradox — zou ik hem willen aanraden
er voor een todje uit te komen. Hij blijft zich m. i. te veel bij het hem
zoo welbekende oppervlakkig-uiterlijke van zijn streek en vooral van
zijn volk beperken, en hij loopt gevaar, ondanks al zijn talent, zichzelf
op den duur te dikwijls te moeten herhalen en daardoor monotoon
te zullen worden. Nu reeds kan men haast met zekerheid vooruit
bij ieder nieuw boek van hem voorspellen wat het geven zal: zwakke
psychologie, mooie natuurbeschrijving. Hij moest eens andere volken
zien, een ander leven leeren kennen, en dan met een vernieuwde
frissche kracht tot zijn oorsprong terugkeeren. Het algemeen diep
dat ook in de ziel van den eenvoudigen Vlaamschen-menschlijk
boer schuilt, zijn innigste drijfveeren en hartstochten, ontgaan nog
steeds te veel aan Streuvels waarnemings-en-ontledingsvermogen.
Voortdurend, onder 't lezen van dit boek, kwamen de volgende
bedenkingen in mij op:
Streuvels brengt in Minnehandel een buitengewoon-talrijke hoeveelheid personen in actie. Maar hij beeldt ze niet, of haast niet lichamelijk voor ons uit. Zelfs de meeste hoofdpersonen staan ons niet
duidelijk omlijnd voor de oogera. Wij weten niet of ze groot dan
klein zijn, blond of donker: wij zien vooral niet welk genre van
schoonheid of leelijkheid, welk soort van uiterlijk zij hebben. Ten
minste negen van de tien worden ons enkel bekend gemaakt door
den naam dien de schrijver hun gegeven heeft. Zou dit niet het gevolg kunnen zijn van een te groote, subjectieve bekendheid van
Streuvels met zijn typen? Voor hem leven ze, staan ze duidelijk,
door hun enkelen naam, in hun volle karakteristiek uitgebeeld in
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zijn geest; want het zijn typen waarmee hij zelf eiken dag leeft,
menschen die daar werkelijk in zijn beperkte omgeving bestaan.
Maar hij vergeet dat wij niet met die luidjes leven, dat wij ze volstrekt
niet kennen en dat zoo'n enkele naam ze slechts heel onvoldoende
en onduidelijk voor ons op kon roepen.
En dan dit:
Minnehandel is een roman van de rustieke liefde. Al die boeren
en boerinnen, — en hoe talrijk zijn ze niet! zijn of doen verliefd,
en toch gebeurt er nooit, of wordt er ook nooit gesproken van
" Is dat wel het karakter van verliefde Vlaamsche boeren
en boerinnen en ook wel van verliefde boeren en boerinnen in het
algemeen? Hier is, meen ik, gebrek aan ziels•en-menschenkennis; hier
ontsnapt aan Streuvels' ontledings- vermogen iets van wat ik daar straks
noemde ,. de innigste drijfveeren en hartstochten van den Vlaamschen
boer." Of heeft Streuvels het wellicht opzettelijk zoo gewild? Heeft
hij zijn, anders toch zoo sterk realistisch doende boeren op het
gebied der liefde willen idealizeeren en romantizeeren? In elk geval
luidt hier een schrille wanklank.
En eindelijk nog dit:
Voortdurend hebben die boeren en boerinnen, — op zeer enkele
uitzonderingen na, — den mond vol van feest en leute en pleizier.
Men krijgt den indruk of zij aan niets anders hadden te denken dan
aan pretmaken, en toch moet Streuvels zelf wel weten dat het leven
van den Vlaamschen boer doorgaans een van de kommervolste en
treurigste is die op aarde kunnen bestaan. Vooral 's winters drukt
het door zijn hopelooze eentonigheid. Hoe weinig uurtjes vreugd
voor hoe vele lange dagen ploeteren en sjouwen.
Dit alles neemt niet weg dat Minnehandel toch een zeer interessent en boeiend werk is. Het is zoo mooi en teer in sommige
details, en er gaat nu en dan zooveel frissche bekoring en ook kracht
van uit, dat men gaarne over de anders niet lichte gebreken heen
ziet, om zich genoegelijk en opgeruimd door den charme van het
vele goede en aangename mee te laten sleepen.
Het boek is geschreven in de reeds welbekende Streuvels-taal, die
een heel aparte taal is, welke mij, als Vlaming, eerder zou ergeren
dan bekoren , maar die daarentegen, voor veel Noord -Nederlandsche
lezers, een van Streuvels' grootste aantrekkelijkheden schijnt te zijn.
C. B.
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DR. JoHS. DYSRRINCK. Dr.

Nicelaas Beets.

Haarlem, De Erven F. Bohn.

Dr. Johs. Dyserinck noemt tweemaal in den brief aan Dr. L.
Heldring, die als inleiding tot zijn boek dient, het woord , studie ".
En hij rept van zijn voornemen, om „een beeld van Beets als
mensch te schetsen, en in den mensch als één geheel den dichter
en den prozaschrijver, den predikant en den hoogleeraar, den
Christen en den Nederlander."
Ik heb na aandachtige lezing den indruk gekregen, dat de
schrijver die taak niet geheel volbracht heeft. Zijn voornemen is
goed geweest — hij heeft met juistheid gezien wat hij geven moest,
wilde zijn werk een „studie" worden die den ganschen Beets gaf
als een eenheid van mensch en kunstenaar — maar.., met allen
eerbied voor de massa arbeid, aan de samenstelling van dit geschrift gewijd, — het laat mij onvoldaan. De geachte schrijver zal
wel niet met een „in magnis et voluisse sat est" zijn tekortkomingen
willen dekken, en ik zou haast zeggen, na zijn opstel over de
Camera Obscura in De Gids en na dit werk, blijft hem de gelegenheid tot vervulling van zijn belofte.
Als ik vergelijk Verwey's kostelijk boek over Potgieter, dat, —
moge het in algemeene beschouwingen hier en daar wat zwevend
gebleven zijn, — als studie van den persoon dien 't geldt, voorbeeldig kan genoemd worden, ik zeg als ik dat vergelijk met dit
van Dr. Dyserinck, dan wordt volkomen duidelijk wat aan het
laatste ontbreekt. Ontbreekt — 'k had even goed kunnen zeggen:
,te veel is".
Ik bedoel dat zoo. Voor een studie als deze is een massa voorbereidende arbeid te verrichten. Er dient verzameld te worden een
uitgebreid materiaal van feiten en bizonderheden, leven en werk
betreffende. Al dat wetenswaardige dient met groote zorg te worden
geschift, gerangschikt en in onderling verband gebracht. Niets dient
verwaarloosd wat tot de kennis van uiterlijk of innerlijk leven kan
bijdragen.
Maar... dat alles is vóórwerk. Is dat geschied, dan kan eerst
een nauwkeurige critisch-aesthetische bestudeering van de werken,
vooral ook in de lijst van tijd en omgeving, het levensbeeld voltooien.
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Nu had Verwey bij zijn arbeid dit voor: dat een ander voor
een groot deel het vóórwerk verricht had. Hij vond in het boek
van Van Groenewegen een massa materiaal met zorg verzamelden
gerangschikt. Hij kon dat gebruiken voorzoover hij het behoefde.
Dr. Dyserinck heeft alles zèlf moeten doen. Het was hem trouwens toevertrouwd. Want in het opsporen van bizonderheden, in
het boeken van wetenswaardigheden, in het verzamelen van curiosa
vindt men moeilijk zijn wederga. Doch toen hij zijn taak zoo breed
en diep opvatte als uit zijn brief aan Heldring blijkt, hebben hem
juist die kwaliteiten gefopt. Hij kon niet lbs komen van het op
zichzelf interessante, hij zat te veel midden in het van alle zijden
bijeen gezochte materiaal; elke bizonderheid op zich zelve had voor
hem te veel belang, — hij wilde wijzen op dit eigenaardige, op
dat curieuze — hij had er plezier in ons mee te doen snuffelen in
zijn schat van aanteekeningen, maar verloor daarbij het doel uit
het oog, of liever, vergat dat het doel op die wijze niet te bereiken was.
Zijn boek is grootendeels een verzameling vau wetenswaardigheden.
Er ontbreekt eenheid aan. Een enkele maal is de schrijver critisch,
dan weer blijft hij objectief-constateerend, elders valt hij in polemiek, om terstond weer daarna tot een nuchtere vermelding van
feiten over te gaan. De citaten zijn daarbij vaak gebrekkig, en de
stijl is niet overal verzorgd.
Toch is het een boek dat men met genoegen leest. Want er is
onmiskenbaar zekere „verve" in. Men merkt aan alles bij dezen
schrijver de liefde voor zijn onderwerp. En niet alleen die — ook
de groote vereering voor den man, wien deze arbeid gold. 'k Haast
me erbij te voegen dat deze vereering geen verblinding werd, dat
Dr. Dyserinck meer dan eens critiek geeft, maar toch is het geheel
een getuigenis van warme genegenheid en hoogachting. En als zoodanig zal het, ook als het nog eens door een psychologisch- aesthetische studie gevolgd wordt, zijn waarde behouden.
Er bestaan tusschen Dr. Dyserinck en mij twee punten van verschil.
Ik besprak in het April- nummer van den vorigen jaargang de
Camera Obscura als een ten deele satiriek werk. Ik noemde de satire
het gevolg van Beets' critisch zien zijner jeugd-omgeving. Laat ik
even mijzelven citeeren. Nadat ik had gewezen op het verschil
tusschen de ideale sfeer waarin de student met de groote romantici verkeerde, en den reëelen, burgerlijken kring waaruit hij
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voortkwam, zoodat vanzelf de laatste het moest ontgelden, schreef ik:
„De Camera Obscura is in haar beste stukken hoofdzakelijk het
product van critisch zien door een smaakvol waarnemer. Hij ergert
zich niet aan het waargenomene, hij maakt er zich niet fel spottend
vroolijk over, hij plaatst het goelijk glimlachend zóó voor ons dat
we, de realiteit herkennende, tevens tal van juist lachwekkende
kantjes scherp verlicht zien. Hij zet het waargenomene in het
zonnetje"...
Nu heeft Dr. Dyserinck er zich aan gestooten dat ik van de
Camera Obscura gewagende, het woord sat i r e gebruik. Hij zegt:
„Van Nouhuys kan zich Hildebrand niet voorstellen zonder den
geesel der satire, ook al erkent hij dat diens humor hem ten goede
kwam om als balsem de pijn der geslagen wonden te verzachten.
De grijns, waarvan Hildebrand een diepen afkeer had, behoort
bij den satiricus, de glimlach bij den humorist."
Gaat het op deze wijze niet wat lijken op een gevecht om een
woord. Ik heb overal van vroolijke, goedhartige, oolíjke satire gerept — en 't „venijnig addertje ", waar Dr. Dyserinck op uitglijdt
was een schertsend gebruik maken van de beeldspraak van voor
een halve eeuw. Een bewuste wraakneming, gelijk Huet het noemde,
moge men er niet in willen zien — onbetwistbaar zijn de Dorbeens,
Van Naslaans, Kegges en Stastokken de mikpunten voor Beets'
oolijken spot. En voorzoover hij met dezulken (niet met hen als
bepaalde personen, men versta mij wel!) verkeerd had, konden
zij nimmer gesticht zijn over de raakheid van zijn pen.
Satire is grijns, zegt Dr. Dyserinck. Lang niet altijd. Hoe vroolijk
is Aristofanes meermalen, hoe luid en oubollig klinkt de groote
lach van Rabelais, hoe geestig bespot Molière zijn Précieuses, zonder grijns. En is, om bij honk terug te keeren, De kiesvereeniging
van Stellendijk met al haar bonhomie niet een aardige satire op de
gewichtigheid van ons vergaderen en den ernst waarmee hier en
daar aan politiek wordt gedaan?
Ik begrijp Dr. Dyserinck niet recht. Zou Hildebrand voor hem
dalen, als hij in hem een satiricus zien moest. Beets zelf heeft toch
wel degelijk ervaren hoe raak zijn vroolijke critiek is geweest. „Ik
dacht waarlijk niet dat er zóó vele Nurksen en Stastokken op dit
benedenrond hunne beminnelijkheden ten toon spreidden ", schreef
hij toen men op verschillende plaatsen hem de gelijkenissen wees,
of de origineelen meende te ontdekken. En het woord ,,beminnelijk-
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heden" is weer, ten spijt van Dr. Dyserinck, op 't kantje van
satiriek, — sterk ironisch. Voor Nurks laat ik dat nog staan, maar
het aftakelend meervoud voor den goedigen oom Stastok!... Potgieter's bewering dat tante Stastok „de eenige (was) die niet tot
des schrijvers antipathieën behoorde ", krijgt er steun door.
Ik heb gemeend en gezegd dus dat Beets in de Camera Obscura
— zij 't dan niet fel, zij 't meer lachend dan spottend — als
satiricus optrad tegenover zijn burgerlijke omgeving. Nu heeft Dr.
Dyserinck èn vroeger èn thans weer die meening bestreden. En
toen hij zijn Camera Obscura- studie indertijd Beets toezond, antwoordde deze hem onder meer: „ Bene, amicissime, bene de

Camera Obscura, de qua lucida et luculenter scripsisti , quam totum

lierspexisti, meruisti". De cursiveering is, denk ik, van Dr. Dyserinck. Beets vond dat Dr. Dyserinck zijn boek geheel begrepen
had als door hem bedoeld. Hierin ligt tevens opgesloten een verwerping van Huet's meening die geschreven had: „welk innig
menschelijk genot smaakte Hildebrand toen hij ze naar den vleesche
ridikuliseeren kon, de Filistijnsche kwelgeesten zijner jeugd."
Heeft Dr. Dyserinck wel overwogen of Beets zelfs in 1881 de
beste beoordeelaar was van zijn Camera Obscura? Ik ga verder: is
hij er ooit een goed beoordeelaar van geweest? En behoort het
door Potgieter en Busken Huet opgemerkte wellicht tot datgene
wat elk schrijver min of meer onbewust in zijn werk brengt?
Beets heeft na het ontstaan van zijn meesterwerk het stellig niet
als zoodanig erkend. Hij vond het hanteeren der Camera spèl. En
zijn motto spreekt zelfs van schaamte om dat spel voort te zetten.
Welnu — het lag in den aard van dat spel èn in den aard van
Beets' maatschappelijke stelling, dat het niet kon worden voortgezet. Beide waren onvereenigbaar. En nu noeme men Beets' critisch
zien en critisch weergeven i), zij 't laatste al lachend, hoe men
wil, in den áárd ervan ligt de verklaring dat het maar een tijd kon
worden volgehouden. Doch 't is merkwaardig te constateeren dat
Beets zoo weinig wist van Hildebrands' voortreffelijkheid, dat hij
te goeder trouw meende zijn instrument beter te kunnen gebruiken.
Want wat hij daarna èn als dichter èn als schrijver geleverd heeft,
al verdient het waardeering, kan niet halen bij de uitkomst van
zijn spèl, waarvoor hij zich bijna schaamde.
I)

Dr. Dyserinck verwart dat met „hatelijkheden ".
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'k Moest dit releveeren, omdat Dr. Dyserinck het zich werkelijk
wat al te gemakkelijk gemaakt heeft met zijn betoog. Het billijkte
stellig niet de beschuldiging, dat ik met mijn opinie over de Camera
Obscura
dáár komt het op aan — toonde: „een vreemdeling
te zijn in het leven en de werken van den man, dien (ik) beoor—

leel(de)."
Er is trouwens nog iets anders.
Dr. Dyserinck citeert het volgende uit de Narede van 1881:
„Indien ik op dit oogenblik gelegenheid of genegenheid had om
dezelfde vorm van schrijven te gebruiken, ik zou meenen tot iets
belangrijkers, iets geestigers verplicht te zijn; en vooral tot iets dat
van een dieper menschenkennis en vruchtbarer levenbeschouwing
getuigde. Indien ik daartoe onvermogend ware, ik zou moeten
zeggen, ik heb een dozijn jaren te vergeefs geleefd."
En hierop laat Dr. Dyserinck nu dit merkwaardige volgen:
„Maar hij wist voor zichzelven te goed dat hij niet te vergeefs
had geleefd en zich een schat van menschen- en wereldkennis mocht
opleggen"...
Dat slaat volstrekt niet op: Indien ik daartoe onvermogend
,

ware" .. .

Beets mag het voor zichzelven goed, zelfs tè goed geweten
hebben, — wij vragen de blaken van het niet-onvermogend zijn,
en anders komen we tot de concluzie van den schrijver zelven —
dnvermijdelijk !
Ja maar, zegt Dr. Dyserinck: „Beets wilde méér wezen dan
Hildebrand"... en legt daar heel argeloos den vinger op de wonde
plek. Ik beweer volstrekt niet dat het alleen van Beets' wil afgehangen heeft, al bestond de onvereenigbaarheid waarover ik het
boven had, om werk als de Camera te vervolgen. Maar had Dr.
Dyserinck, in plaats van in dit opzicht met Beets mee te gaan en
ons te vertellen dat hij inderdaad meer wërd dan Hildebrand door
het bekend worden met den ernst des levens, — ik zeg, had hij
ons niet juist hier met nadruk moeten wijzen op het groote misverstand dat Beets in zijn dubbelzanger Hildebrand iets inferieurs deed zien, terwijl hij in al zijn verder werk, in gedichten en
proza, niet meer heeft kunnen reiken aan de hooge oorspronkelijkheid die zijn Camera Obscura stempelt tot een der enkele blijvende
proza-werken van de eerste helft der vorige eeuw.
Ik krijg daarentegen bij het lezen van Dr. Dyserinck's boek den
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indruk, dat ook door hem de Beets der latere jaren, de predikant,
de hoogleeraar, de schrijver der Stichtelijke Uren, hooger gesteld
wordt dan Hildebrand.
En onmogelijk acht ik dat niet van zeker standpunt, vanwaar
altijd de levensernst, de wijsheid, de godsdienstigheid een schreefje
vóór hebben bij de kunst, en vooral bij zulke oolijke kunst, als
Hildebrand gaf.
Welnu — Beets mag er een beetje op neer gezien hebben, blijkens zijn zelfbedriegend : „ik kon voortaan mijn instrument beter
gebruiken ", — anderen mogen hem als predikant, als hoogleeraar,
als dichter van veel stichtelijks hooger geschat hebben — voor mij
blijft Hildebrand met zijn spontaan gevoel voor leven en realiteit,
zijn artisticiteit die hem in staat stelde in frisch nieuw proza zijn
levens-vizie's vast te leggen, ver verheven boven èn dichter èn
predikant èn hoogleeraar. In die drie kwaliteiten was Beets „een
man gelijk er meer zijn" — hoe verdienstelijk ook. Maar in de
Camera Obscura was hij scheppend kunstenaar.
En 't is een wanbegrip dat meer en meer wijken moet, als zou
de kunst op zichzelve iets minderwaardigs zijn, vergeleken bij hoogen
levensernst en godsdienst. In echte kunst — en dat is de Camera —
is alles: èn wijsheid èn vroomheid èn ernst — en deze alle in hun
mooisten vorm, als spontane uiting van het intuïtieve.
We hebben, ondanks deze bedenkingen, Dr. Dyserinck dankbaar
te zijn voor zijn boek. Wie er nu nog over Beets schrijven wil, hij
zal hier heel wat materiaal bijeen vinden. Het bevat de uitkomsten
van veel liefdevol nasporen en onderzoeken. Het is met groote ver
-ering
warmte geschreven.

Nu ik toch over dit onderwerp schrijf, neem ik de gelegenheid
te baat om een paar kantteekeningen te maken bij het door mij
gewaardeerde artikel van den heer Willem Kloos in de laatste aflevering van De Nieuwe Gids, gewijd aan mijn studie over Nicolaas
Beets. Juist het gunstige van zijn beoordeeling ontneemt aan wat
hier volgt eiken schijn van zich in een anti-critiek uitende geraaktheid.
De heer Kloos schrijft o. a.: „Nouhuys zegt het, en Nouhuys
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was nooit een uit eigen spontanen aandrang optredend, en de
algemeene inzichten plotseling vernieuwend revolutionair: met zijn
tijd mee is hij geloopen en heeft langzaam-aan zijn inzichten
voelen veranderen en verruimen: des te meer overredende kracht
moeten dus vaak zijn uitspraken hebben voor ieder die nog op.
den tweesprong staat tusschen toevallig-gevormde, maar sterke
traditie, en de zuiver-klare waarheid-voor-allen tijd.
„Ja, dat zelfs een circa '5o geboren schrijver, die volstrekt niet
vooruitstormend is, thans (ik cursiveer, v. N.) tot de slotsom is
moeten komen, dat Beets, als dichter, volstrekt niet datgene is
geweest waar hij, door zijn leeftijd als door zijn relatie's, langen
tijd onder het publiek kritiekloos voor is aangezien, — is een
merkwaardig, gerust kan men zeggen, een verheugend teeken
des tijds."
Iets verder wordt dan nog mijn oordeel over Beets als dichter
een „bliksemschicht" genoemd.
Ik stel hier het volgende tegenover:
In het door Holswilder vaak zoo geestig geïllustreerde blad De
Lantaarn heb ik in het najaar van 1886, dus nu juist zeventien
jaar geleden, in vier opvolgende artikels een critiek gegeven „Over
Nicolaas Beets als dichter ", waarvan de dit voorjaar uitgegeven
studie alleen de korte rezumeering bevat.
Zoover mij bekend, had nog niemand vóór dien tijd een zoo
breed gemotiveerde critiek op den dichter Beets geschreven, en
was nog niemand tot de daar onomwonden meegedeelde concluzie
gekomen.
Merkwaardig is, dat wat de heer Kloos nu zegt over den smaak
invloed van het slechte werk eens zoo hoog aange--bedrvn
schrevenen, volmaakt klopt met het door mij in 1886 geschrevene.
Men oordeele:
„Het grootste nadeel van dit alles is de verdèrfelijke invloed,
dien dichter en publiek op deze wijze op elkander uitoefenen. Het
gaat wederkeerig: het publiek bederft den dichter — de dichter het
publiek. Door bij alles wat hij voortbrengt in de handen te klappen,
brengt het publiek hem in den waan, dat hij slechts de pen op
het papier heeft te zetten om iets voortreffelijks te produceeren, en
verstompt daardoor zijn artistiek gevoel; door steunende op eens
verworven roem met elke kleinigheid voor het voetlicht te treden,
brengt hij het publiek in de meening dat er wel iets grooters
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achter zal schuilen, benevelt hij het oordeel, bederft hij den smaak.
Hoe grooter naam een kunstenaar zich verworven heeft, des te
keuriger moet hij worden op wat hij openbaar maakt."
De naaste aanleiding tot mijn critiek in 1886 was de verschijning
van Ode deel der Gedichten (Volledige Uitgave) in verband met de
uitzinnige vergoding van óók den dichter Beets op zijn losten
verjaardag. Ik meen derhalve dat het van mij een „uit eigen
spontanen aandrang" optreden geweest is i).
Ook meen ik, met deze mededeelingen, den heer Kloos duidelijk gemaakt te hebben, dat ik met eenige verwondering van zijn beoordeeling
en daaraan vastgeknoopte persoonsbeschouwing kennis nam. Wat
thans zoo de moeite waard is om er de aandacht op te vestigen,
verdiende dat in 1886 stellig in driedubbele mate. 't Was destijds
nog véél duisterder. En toch is toen noch door hem, nbch door
een zijner medestanders die „bliksemschicht" opgemerkt ... Lag
dat aan zekere blindheid voor wat buiten de eigen sfeer gebeurde?...
Nog dit. Op een andere plaats in mijn studie heeft de heer Kloos
weer den „ouden Jozef" in mij ontdekt. Hij kan nu gerust alles aan
dien „ouden Jozef" toeschrijven. Met dit verstand: toen ik er op
wees „dat de kunst - theorieën der voormannen van de Nieuwe Gids
niet zóó nieuw waren als een groot aantal lezers veronderstelde ",
gold die opmerking niet die voormannen — zij wisten het wel! —
maar de oppervlakkige jongeren die maar één boekje, in casu de
Nieuwe Gids gelezen hadden.
W. G. v. N.
i) Eveneens het zenden van eenige dichtregels aan Beets op zijn losten verjaardag,
13 September 1884. De laatste ervan waren, de tegenstelling uitwerkend tusschen Beets
en Hildebrand: tusschen den literator, dichter, hoogleeraar èn den Camera-schrijver:
D'een, krachtig grijsaard, rijk aan geest, gevoel, verstand...
Een van de grooten, die een land, een volk tot eer zijn,
Doch, hoe verdienstelijk ook, een man zooals er meer zin;
En d'ander — eeuwig jong en eenig in ons land!
Des eenen naam is Beets — des anderen Hildebrand.
Er zijn tal van ingezonden gelegenheids-gedichtjes gepubliceerd destijds, maar het mijne
bleef onvermeld — natuurlijk!
Op mijn critieken in De Lantaarn kreeg ik heel wat verontwaardigingsbrieven! De
éénige brief van adhaesie kwam van een destijds zeer bekend revolutionair ... op staat
terrein.
-kundig
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Vrouwengeluk. Uit vrijen wil
de uwe. Amsterdam, J. C. D a 1m e ij e r, — Anoniem en zonder
jaartal draagt dit boekje zonder die
uiterlijke kenteekens door zijn inhoud
duidelijk genoeg den stempel van
een vrouwelijke compositie uit den
tegenwoordigen tijd, van een zwak
gemotiveerde verkondiging van lang
verzamelde principes, bijeengebracht
onder een modernen titel voor een
onderwerp, dat de laatste jaren reeds
zóóveel behandeld (en mishandeld)
wordt, dat het zijn bekoring begint
te verliezen. Over 't algemeen mat
van stijl, kleurloos van inhoud, en
't eigenlijke doel te weinig op-lichtend uit een vage gedachtenmassa,
zal dit werkje door hen, die —
gelokt door 't opschrift — zich wellicht de lectuur als iets aantrekkelijks
dachten, spoedig ter zijde worden
geschoven. De nutteloos-lang uitgesponnen theorieen, waarvan de
practijk zich in nevelen verliest,
zijn ver van nieuw, het motto, zoo
frisch in zijn witte letters op den
rooden omslag, is volstrekt niet het
Leitmotiv, maar niets anders dan
een opgeplakte fraze, — tot tweemaal toe cursief en met uitroep
beide laatste pagina's-teknsopd
herhaald, maar zonder in nauw contact te leven met al wat voorafgaat.
Het boekje is waarschijnlijk met
een lieve, zachte bedoeling geschreven , — zin aan zin, dag in dag uit,
rustig aan elkaar geregen als gelijke
kralen in effen kleuren tot een eindeloos snoer, door een vrouwehand
die in een stille kamer geduldig
arbeidt achter een gesloten venster,

dat uitzicht geeft op 't woelig menschenleven up to dale. En iets van
wat de oogen zien deelt zich mee
aan de gedachten en laat zich inweven in 't lange kralensnoer. Zulk
een indruk heb ik van den inhoud
van dit „Vrouwengeluk" met zijn
brutaal-rood bandje gekregen, nadat
ik al heel spoedig de illusie had opgegeven, dat er iets in gloeide van
de warmte, die titel en motto beloven.
In onuitputtelijke dankbaarheid,
dat Johannes Scherr's bloedige voorspelling omtrent een revolutie aan
't einde der I qde eeuw niet in vervulling is gekomen, jubelt de auteur
op pag. 36, na een lofprediking op
„de verhoogde werkdadigheid der
Christelijke liefdadigheid": „De
nieuwe tijd zal staan onder het teeken
der vreugde."
Alles boter tot den boom, gezwegen natuurlijk van den Zuid
oorlog, de gruwelen-Afrikansche
in Armenië, den dood van Carnot,
keizerin Elisabeth, koning Humbert,
den Servischen koningsmoord etc.
Waar een anoniem auteur haar
lezers vóórgaat met zoo rechtmatig (?)
verheugd te zijn over 't mislukken
van Scherr's profetie, zal zij ons wel
niet ten kwade duiden, dat wij de
hare in twijfel trekken en de schouders ophalen niet alleen over deze
voorspelling, maar over heel haar
leuterpraatjes.
De Steek van den Kapelaan,
naar het Italiaansch door EMILIO DI
MARCHI. Gorinchem J. Noord u y n,
rgo3. — Een Zuidelijke Sherlock-
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Holmes-geschiedenis, waarin gerech- 't verhaal los te laten — ons tegelijk
tigheid en geweten elkander ont- een z66 fijne zielkundige analyse
moeten, elkaar niet kunnen ontwijken geeft van de figuren, die werkelijk
op 't smalle spoor, dat de misdaad tot levende wezens in zijn boek zijn
achterlaat. In vlotten stijl weet de geworden, dat wij voelen hoe de
auteur ons van den aanvang af in psychologische kennis in kunstvorm
zoo nauwe aanraking te brengen weergegeven, ook hier het meest
met zijn hoofdpersoon, den barone overtuigend bewijs levert voor het
di Santasfusca, dat wij diens be- talent van den schrijver.
staan niet alleen met belangstelling
De vertaling (in den titel is geen
volgen, maar heel 't geknutsel van naam van bewerker of bewerkster
een zoo lang mogelijk tegengehouden te vinden) is, hoewel niet slecht,
débacle voelen groeien tot een ge- ver van onberispelijk. Woorden als
heim tusschen schrijver en lezer.
uitgehongerder, levender en een spelDe tegenwoordige literaire richting, ling als die van berken maken een
die zich in de letteren van alle lan- indruk van nonchalance. Zooals de
den openbaart, en bijna algemeen meeste vertalingen zal ook deze het
de vroeger ingeslagen paden ver afleggen vergeleken bij 't oorspronkezich minder bekommert-mijdt,— lijke. Ons Hollandsch klinkt soms
om 't gewicht der gebeurtenissen grijs en koud voor een omzetting
dan wel om den zielstoestand van van zuiver Italiaansche uitdrukkin't individu, — vereenigt zich in d e gen en de zinnenbouw in beide talen
Marchi met een neiging tot het verschilt z66 sterk, dat de vertaling
crimineel-mysterieuze, die in onzen hierdoor soms een zwakke, bijna
tijd, behalve in de boeken van kinderachtige woord-constructie ver
Conan Doyle en in enkele zeer
-ton.
fantastische van Marie C o r e l l i,
weinig meer wordt waargenomen.
Graaf Leo Tolstoi, De Roman
Maar ook hier geldt de zoo dik- van Bene jonge vrouw. Gouda. J. T.
wijls gezegde waarheid: dat niet het S w a r t s e n b u r g. — In Duitschland
onderwerp zelf, maar de behande- onder den titel Familiengluck beling van de donnée — niet het wal, kend, in Holland vroeger reeds als
maar het hoe — de eigenlijke kunst Katia verschenen, wordt, zonder te
bepaalt van 't werk. Een-warde vermelden wie deze nieuwe omzetting
poovere pen, die enkel de omstandig- bewerkte, de Roman van cane jonge
heden, de feiten kan neerschrijven, vrouw het Nederlandsche publiek
zou van den dood van den ouden, aangeboden. De novelle dateert uit
gierigen priester hoogstens een effect- den tijd vóór 't huwelijk van den
najagend feuilleton hebben samen- Russischen schrijver, *) en als men
geflanst, maar Emilio de Marchi bedenkt, dat hij in 1862 trouwde,
toont zich aan ons als een auteur is 't begrijpelijk, dat dit eenigszins
van artistiek vermogen, die zich uit schetsmatige verhaal, vergeleken met
in het bezielde zijner personen, in het breede werk van zijn latere ge't scherp gebeitelde van hun karak- schriften nog slechts te beschouwen
ters, van hun kwaliteiten, die hun is als de bloesem van een talent.
daden en de gevolgen daarvan beMaar ik geloof niet, dat wij den
heerschen, in 't weergeven van hun indruk zouden krijgen een wat ver
opwellingen, gedachten en angsten, —
boek te lezen , wanneer de-ouder
in één woord hoog boven de roman- overzetting minder vieux jeu ware
tiek van 't motief verheft zich de
*) Zie G. Huisman, Karakters en Ideeën.
artistieke schrijver, die — zonder
van den beginne af den draad van Haarlem, Vincent Loosjes, 1903.
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geweest, en wij daardoor niet telkens
werden herinnerd aan 't feit, dat
Tolstoi reeds jaren her een huwelijks
behandelde, die — hoewel-donée
door alle tijden heen modern gebleven — ouderwetseh schijnt door
de vertaling, die te eng is opgevat.
R.
J. Blicher-Clausen, Het verloren
Tooverland. Naar het Deensch door
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
Utrecht, H. Honig, 1903.— Een
boek, dat in 't oorspronkelijke vijf
drukken beleefde en het in de Hol
vertaling al tot een tweede-landsche
uitgaaf bracht, beveelt zich zelf aan.
Het is de altijd aangrijpende geschiedenis van een vurige jonge ziel,
die in haar onstuimigen drang naar
leven misgrijpt, en te laat ziet, dat
het geluk vlak voor haar lag, en zij
er overheen greep naar een schim, die
verijlt in haar hand. Een alledaagsch
geval, doch misschien juist daarom
nog te tragischer. Niet alledaagsch
echter is de terugkeer. die hier mogelijk geworden is. En nu ligt het
echte „Tooverland" in alle heerlijkheid open voor twee innig verwante
zielen — binnen hun bereik, maar
toch nog op een afstand. En wanneer dan eindelijk zij de grens van
het zonnige Tooverland overschreden
hebben, komt de kille Dood en
scheidt hen weer. Dus toch verloren
het Tooverland! Het is een heel mooi
en boeiend boek van liefde, hoog en
edel opgevat. Jammer alleen, dat de
schrijfster nog zoo weinig los is van
maatschappelijke tradities, dat zij
eene volledige liefde, zoolang die
nog niet wettelijk geregeld is, als
„zondig" en „onrein" schijnt te
beschouwen. De drie lange jaren,
die volgens de Deensche wet moeten
verloopen, eer een gescheiden vrouw
hertrouwen mag, vormen de basis
van het heele verhaal. Waar nu de
auteur hare beide hoofdpersonen uit
vrij van alle conventio--beldt,zó
neele begrippen niet alleen, maar

ook van alle sociale banden, dat zij
nagenoeg geheel samen leven (groote
ergernis wekkend bij alle vasthouders
aan regel en orde), 's zomers zelfs
een tijdlang samen naar buiten gaan,
waar zij voor man en vrouw worden
aangezien, daar bevreemdt dat verlangende angstvallige wachten. Zij
storen zich aan niets en niemand,
leven vrij en gelukkig naar eigen
goedvinden. Maar waarom dan ook
niet geheel voor en met elkaar?
Deze vraag dringt zich onweerstaanbaar op — en stuit dan af op de vrij
nuchtere overweging, dat dan het
Tooverland waarschijnlijk niet ware
verloren gegaan en het heele boek
dus ongeschreven zou gebleven zijn.
Wij nemen het dus zooals het is,
en verblijden ons over de mooie,
vlotte vertaling, waarbij wij aan geen
vertaling denken, omdat de geest
van het oorspronkelijke er zoo zuiver
in bewaard is, en die toch stellig
lang niet gemakkelijk was. Daarom
wil ik ook liever niet op enkele kleine
zonden tegen de taal wijzen.
Sophus Michaëlis, Giovanna en
.iEbely. Uit het Deensch vertaald door
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
Haarlem, Vincent Loosjes,
1902. — Het is geen kleinigheid,
Sophus Michaelis te vertalen, den
dichter met zijn overrijke, weelderige
fantazie, zijn diep ontleden van alle
roerselen der liefde in een menschenziel, zijn fantastische uitbeeldingen
en gloedvolle beschrijvingen. Wie
dat aandurft, moet vooreerst goed
vertrouwd zijn met de taal van den
dichter en ook in allen deele zijn
eigen taal machtig zijn. Want vertalen is een héél moeilijk werk. Dit
is iets, waarop ik hier bizonderen
nadruk leggen wil, omdat voortdurend de bewijzen worden geleverd
hoe weinig sommige vertalers (en
vertaalsters) daarvan doordrongen
zijn. Is 't voor een schrijver soms
al heel lastig voor eigen gedachten
en gevoelens de juiste woorden te
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vinden, oneindig moeilijker is het
vaak zich z66 in te werken in den
gedachtengang of het gevoelsleven
van een ander, het door hem bedoelde z66 in ons op te nemen, dat
wij het volkomen helder en als door
,ons zelf gedacht en gevoeld kunnen
weergeven. Een eenvoudig vertalen
van de woorden die er staan, volstaat niet — dat is juist de misvatting
van de velen, die vertalen als een
gemakkelijk werk beschouwen. Mevrouw L.-v. d. W. behoort stellig
niet tot deze laatsten. Zij werkt zeer
nauwgezet en is volkomen thuis in
het Deensch. Ik geloof, dat zij het
werk van Michaelis zeer mooi en
trouw heeft weergegeven, ook al
moge er hier en daar wat aan te
merken zijn op haar taaL Als staaltje
van zijn eigenaardigen trant even
een paar aanhalingen. De condottiere
in „Giovanna"), krijgsman in dienst
van vele vreemde Staten, had steeds
zijn keus gevestigd „op den Staat,
die de meeste ducaten bood, in de
-overtuiging, dat die 't meest naar
de rechtvaardigheid roken." Van een
verliefd jongeling, die mandoline
speelt: „Hij speelde alsof de snaren er van aan het gloeien moesten
geraken." Van een vallende ster:
„gevolgd door een lange gouden
lichtstreep, als de kras van een onzichtbare graveernaald." Vooral het
tweede verhaal, ,, . belt " (appeleneiland) is heel bizonder, al is het
onderwerp oud als de menschheid.
De „Inleiding ", die Pol de Mont
bij de vertaling geeft, ontheft mij
van uitvoeriger bespreking.
Bernt Lie, Onder Betoovering.
Vertaling van Px. WIJSMAN. Amsterdam, Van Holkema en Warend or f. *) — Onder betoovering
van wat eigenlijk? Van het vrije
*) Op het titelblad staat: „uit het
Zweedsch" vertaald. Dit is zeer stellig een
vergissing. Bernt Lie toch is geen Zweed,
maar een volbloed Noor. Wat zou een
Iollander schreeuwen indien er bijv. een
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leven op de bergen van Noorwegen?
Van de verjongende, opwekkende
atmosfeer daarboven? Van de jonge
dame, als boerenmeisje verkleed,
met wie hij daar eene zoo eigen
ontmoeting heeft? Misschien-ardige
brengt dat alles te zamen dokter
Berg wel van streek. Daar, in die
heerlijke reine lucht, hoog boven
het gewone menschen-gedoe, buiten
alle conventies en maatschappelijke
vormen, leeren zij elkaar kennen en
gaan vertrouwelijk samen om, zonder aan kwaad te denken niet alleen,
maar bewust genietend in volle vrijheid, van een mooi en hoog geestelijk
samenleven, — een stuk leven, dat
zij daar moeten achterlaten.
Weer terug bij vrouw en kinderen,
gevoelt onze dokter zich aanvankelijk
nog zielsgelukkig, levend in zijn
droomen van daarboven. Maar allengs begint daar, in het lage land,
alles er anders uit te zien. Hij wordt
gekweld door zelfverwijt, dat hij
eigenlijk ontrouw is geworden aan
zijne goede vrouw, want nu weet
hij 't: hij was verliefd! Met geweld
wil hij alle herinneringen verbannen,
maar ze komen altijd weer en dat
geeft hem een gevoel alsof hij betooverd is. Hij werkt en zwoegt tot
hij er bij neervalt en een hevige
hersenkoorts een einde maakt aan
de overspanning. Hij herstelt en vindt
ook zijn zedelijk en geestelijk evenwicht terug. De frissche berglucht
waait door het boekje heen en doet
een mensch verlangen er ook zoo
eens „uit" te zijn, hoog boven het
lage land, met al zijn drukkende
bezwaren en tobberijen.
Jammer, dat de correctie zooveel
te wenschen overlaat. Het boek wemelt van zetfouten en kleine slordigheden, als b.v. bl. 83 en 84, waar
van „den vorigen dag" en „gisteren"
gesproken wordt, terwijl het gebeurde
den dag vóor gisteren was voorgeEng. vert. van zijn werk uitkwam en er op
het titelblad stond: «uit het Duitsch ver
-tald»1
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vallen. Ook bl. 97, „toerijgen" van
laarzen, waar blijkbaar „losmaken"
bedoeld wordt. Dan is ook een
sneeuwhoen niet hetzelfde als een
fazant, terwijl deze twee benamingen
voortdurend voor denzelfden vogel
gebruikt worden. En wij noemen den
nimfenbespiedenden jongeling, die
tot straf in een hert wordt veranderd,
niet Aktoean, maar Akteon. Overigens leest de vertaling gemakkelijk
en de dialoog is heel vloeiend weergegeven. En toch .... het is of er
iets verloren is gegaan bij de vertaling. Ik ken het oorspronkelijke
niet, doch ik verbeeld mij, dat ik
er een anderen indruk van zou gekregen hebben. Ik mis een aroom
van poezie, iets als een waas van
iets fijn-teeders over het heele verhaal, dat alle nuchter-zakelijke beschouwingen op zijde moet dringen.
Ligt dit aan onze taal of...?

Karl Larsen, De Biecht eener
Vrouw, naar het Deensch door Bnrsv

NORT. Amersfoort, Va1khoff &
C o. — Wel een knap stuk werk
voor een man, deze „biecht" van
een passie-ziel, die zich zelf niet
weet, en die wij leeren kennen door
veel dat zij niet zegt. Zoo lijkt zij
ons als kind en meisje, onbeminnelijk, overdreven en aanstellerig toe
Zelf vast overtuigd, dat zij iets heel
eigens heeft, blijkt zij eigenlijk niet
veel meer dan een afdruk van hem,
onder wiens invloed zij tijdelijk verkeert. In blinde aanbidding van
haar vader, den grooten vrijdenker
(die sterft als zij vijftien jaar is)
groeit zij ook als vrijdenkster op.
Na zijn dood, die haar diep treft,
blijft zij somber en in zich zelf gekeerd. Zij herleest zijn werken en
vat het plan op die later in het
Fransch te vertalen. Zij wil niet „uitgaan ", maar gaat' studeeren met

óvergrooten ijver, om zich op die
taak voor te bereiden. Evenwel, van
dat plan komt niets. Een jongmensch,
tot nog toe haar kameraad, die haar
vraagt zijn vrouw te worden, leidt
hare studies in eene andere richting,
en weet heelemaal van het wat onbehouwen, onbevallige meisje een
zeer aannemelijke femme du monde
te maken. Zij houdt van haar man,
kalm-teeder, maar haar ziel blijft gesloten voor hem, en ook voor haar zelf.
Haar kind aanbidt zij, en toch gaat
er zoo weinig warmte uit, zelfs van
haar moederliefde, dat zij niet eens
de liefde van dit kind weet te winnen.
Die koude in zichzelf besloten passie vlam verteert al haar geluk. Zooals
eerst haar moeder, noemt zij nu ook
haar man en haar zoon egoisten, en
weet niet hoe juist koude eigenliefde
de grondtoon is van haar eigen ziel.
Ten slotte zoekt zij troost in den
godsdienst, zij, de vrijdenkster,
dochter, vrouw en moeder van vrijdenkers! Zoo blijkt, dat hier nooit
van eene diepgaande overtuiging
sprake is geweest, maar zij zich alleen
de leus had omgehangen, als dochter
van den grooten vrijdenker, in wiens
woorden zij blindelings geloofde.
Even blindelings geeft zij zich nu
over aan de voor haar nieuwe openbaring van het christelijk geloof.
Wel een misschien veel voorkomend
type deze vrouw, in haar niet-weten
van zichzelf, haar schrille overgangen, haar altijd onbevredigd-zijn.
Als die passie eens in gloed had
kunnen uitslaan voor een man! —
Es ist eine alte Geschichte, doch
bleibt sie immer neu. Het boek leest
vlug en gemakkelijk in de over het
geheel vloeiende vertaling.
H.

ENDYMION.
DOOR

LOUIS COUPERUS.

I.

Ik heet Endymion: ik werd geboren
Te Alexandrië, in zicht der purpren zee.
Wij hadden 'n heel klein krotje — aan de re@;
Tusschen gesnoerde balen, zakken koren,

Heug 'k er mijn vader: lachend, wel te vree
Bootste hij — bakte ze ook — met tengere ooren
En slanke halzen, potten en amforen;
En die verkocht mijn moeder, Merope.

Ix heet Endymion: voor de matrozen
Speelde ik al fluit, toen 'k nog een knaapje was;
Twee zusjes had ik: — Lysia — Inias;

Mijn moeders broeder was een tempelhoeder
Afrodite's; en geurge kransjes rozen
Hing ik aan 't outer en bracht de duiven voeder.

III

9
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II.

Toen 'k een paar maanden was, toen heeft mijn moeder
Gelachen, wegende me in haar armen licht.
Ze zei: „Kijk toch eens wat een héél mooi wicht ! "
Vader kietelde mij, zei: „ Kleine loeder!

„Wij wijden jou aan Eros; ja, behoede er
,Jou die: hij maakt je rijk en machtig licht.
„Wij wonen bij zijn gulden moeder dicht;
„Je bro@rs wijdde ik den boozen zeeverwoeder:

„Aan Poseidoon: je zusjes, alle twee
„Aan Isis: blijven kuisch zij, 't valt me meê,
„Maar 'k moet het later zien om 't te gelooven!

„Zoo 'n héel mooi kindje als jij, wijd ik den God,
„ Die 't machtigst troont over ons menschenlot,
„En die zelfs lachend streeft Osiris boven ! "

ENDYMION.
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III.
Daar waar de zeelui uit 't navigium,
Dat aangesteigerd over de angst verwekkende
Wijdte van water, ver ovaal zich strekkende,
Komt van Neapolis, Byzantium, —

Meisjes hun eeden zweren: heiligdom
Der vlinderlachende godin, zacht rekkende
Haar goudene armen naar de trekkebekkende
Kirrende duifjes, om een marmren kom;

Daar bracht mijn moeder mij, en volgden giechelende
Zeker mijl zusjes twee, de heupjes wiegelende,
En rozen brengende en des priesters loon.

Mijn moeders broeder heeft voorwaar mij, prevelende
Aanroeping, in goedkoopen geurwalm nevelende,
Gewijd aan der godin almachtgen zoon....
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IV.

Ik groeide: een dartel jubelventje: ik speelde
Fluit door 't gezeul en 't lastendragers woelen
Van morgenbrand tot milder zonnekoelen,
Wanneer de zee, vloeiend robijn, juweelde.

Over die zee voer aan der wereld weelde:
Ik speelde na wat 'k hoorde in 't waterspoelen
Tusschen papyrus, ritselbamboe- stoelen,
Of stem er zong, die raadsels mededeelde ...

Selene stoorde me in die vreemde orakels.
Zij is een klein Grieksch meisje, dat mooi danst;
Zij kruipt naast mij en vlecht tot broze schakels

Bloemen te saam, waarmeê zij mij omkranst:
Dan wipt zij op, roept: „Fluit! Er is een schip aan!"
„'k Zal dansen ! " Lang kan ze op der teenen tip staan.

ENDYMION.

V.
Bolzeilig zwellend, schoten langs de reê triremen,
Rythmiesch der reuzenspanen vleugelrij bewegende;
't Gepurperd blauw met vuilig schuimspoor achtervegende,
Schenen zij scherend glad de golven te overzweemen.

Zij voerden blonde Kimren, bruinbronzen Bohemen,
Trotschtreurge Daciërs aan: de handelaren, wegende
Den zwaren spierarm in hun palm, minachtend, stegen de
Slaven den steiger af, bij dreigen, vloeken, teemen.

Hengsten uit Cappadocië, uit Samos zakken wijn;
Uit Gallië blondgevlechte, uit Georgië zwartgelokte
Weenende meisjes, wier wanhoopsgesnik er hokte.

Keemlen uit Lybië — blèrblatende in geknepen pijn.
Uit Taprobane de belachlijke giraffen,
Waartusschen dreigend reuzige Molossers blaffen....
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VI.

Soms liet de wachter me op den Pharus; onverg'lijkelijk
Wit lag de stad tusschen zee en meer Mareotis.
Langs groote haven, langs Eunostos en Cibotos
Gleden de barken en galeien, overrijkelijk.

't Paleisblank Brachium, 't straatwemelnet Rhacotis
Doorsneedt drie mijlen lang de Zuilengang door wijk na wijk.
't Muzeum hier, daar Zon- en Maanpoort; ginds — klaarblijkelijk
Vol angst! — Necropolis: de stad van al wie dood is ...

En aan de haven, naaldescherp, twee obelisken ...
Wat verder, pluimenwuivend, tuin van tamarisken ... .
De menigte is er schel wit, geel, blauw, violet gespat,

In 't zongetint'l, als in mazen van gouden net omvat ...
Keizer dier blanke stad, droomde ik mij, was 'k geklommen, bang,
De steilte omhoog der vuurtoor'n negenvoudige' ommegang.
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VII.

Beschreef 'k mijn cirkelblik, dan ging de ziel mij duizelen:
Ovaalwijd ver de zee; vèr rossigblonde zanden:
Woestijn door wind gekabb'ld met onbereikbre stranden, —
Trillende zee, woestijn, door blindend zonneruizelen ... .

Bergkeetnen, die ijsblanke rotswemeling gruizelen....
Lybië en Thebaïs liggen vèr, azuur, te branden....
Dichter de palmboeketten der Oaze-landen ... .
't Metalen belgeschel van kemelen, muilezelen.

De zon na vuurtriomf wijkt binnen hemelheilpoort ... .
Waziger violet slingert de heilge Nijlboord —
De oneigenlijke kim te moet — zich mijl na mijl voort....

En in den laatsten weêrschijn van die vuurdagfelte,
Meer en rivier nog optinklend van spiegelschelte,
Laat de avond slui'r na slui'r zinken over de Delta.
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VIII.

's Daags, langs de kleurge kaden, krijtwit, de paleizen;
Zij spieglen bevend weêr tot diep in 't brekend water.
Om lange zuilengangen schaadwen paradijzen,
Waartusschen klinkt fontein-, lach-, speeltuig-, zanggeklater ...

Op d'achtergrond van 't razend scheepsvolkswoelen rijzen
Die als rijkdomvizioenen; rooz'ger schijnsel baadt er
Die rechte dakterrassen: lange lichtlijn laat er,
Ze, in rust verscheemrend, naar de verre stad verwijzen ...

Er wonen kooplui, die knijpturen van de daken
Naar 't scheepsgelos: zij schettren, scharrelsjachren, konklen,
Terwijl zij weelde- en woekerwinstbereekning maken.

De vuurtoorn boort de azuren lucht in: dijken kronklen
Ommespiralende om: des paarsen avonds blaken
Drie purpren seinen .... duizend rosse lichtjes vonklen ... .
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De spiegels van den vuurtoorn wenden: de drie seinen,
Schieten hun breede bundels stralen door de luchten,
Met striemen bloed; de sterren purpren; tragiesch duchten
Huivert de heemlen door in waairende onheilslijnen.

Zee, lucht en horizonnen doemen en verdwijnen;
Rossige vergezichten rijzen rood, vervluchten ...
Barken meloenen vol, oranje stapels vruchten
Gloeien den nacht uit en de golven karmozijnen....

Dooven de lichten, heel den nacht illumineeren
De tintelhelle starren, tallooze geprikt....
De stad, in vaag blankende vormen aangetikt,

Schittert haar lichtjes uit en schijnt te glorifieëren;
Over haar huizen hangt een wolk van rossige ademen,
Die blijft tusschen de sterren en de lichtjes wademen ...
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Ik heet Endymion: ik heb die pracht,
Klein jongsken, meégeleefd als waar' ze mijn.
'k Speelde over dag in pracht en iedre nacht
Was mij een droom topazen en robijn.

Vloeiende lucht heb 'k daags de zee gedacht,
En 's nachts dacht 'k haar een reuzeschaal vol wijn:
Als pracht heeft mij de wellust toegelacht:
Later in pracht kende ik misdaad en pijn.

Omdat de pracht steeds om mij was, hoe arm
Ikzelve waar', was ik van pracht steeds warm,
Gloeiden mijn zinnen voor 't prachtig genot.

Ik was een pottebakkerszoon, maar 't lot
Hadd' prins mij doen geboren zijn en nooit
Den schijn mijns levens prachtiger getooid ...
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Toen Lysia twaalf was, is zij plots verdwenen,
En 'k vroeg mijn ouders: „komt zij niet weérom?"
Inias, dertien, op de punt der teenen,
Verdween in dicht gedrang en menschendrom.

'k Bleef een paar dagen om mijn zusjes weenen;
Mijn ouders troostten mij, zeiden: „Kom, kom!"
Zij wisten wel, waar beiden waren henen.
Ik was nog héel klein, en ik was nog dom.

Voor Lysia kregen dertig ptolomeeën
Mijn ouders en zij waren heel tevreeën;
'k Geloof, zij kregen niets voor Inias;

Die was gevlucht; zij deed haar eigen zaken;
Mijn ouders zeiden: goed zou zij 't niet maken,
Omdat zij een ontaarde dochter was.
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'k Was elf: toen zei mijn moeder Merope:
„Endymion, kam: je gaat nu meê verkoopen,
„Je laat je moêr alleen ter markt maar loopen,
„ En jij verdient geen enkle ptolomee.

,Je kan niet altijd spelen aan de reê ...."
Zij baadde me en hielp mij om de lendnen knoopen
Een sjerp van Inias, en heel goedkoope
Geurkorrlen brachten we eerst Afrodite.

'k Liep naast mijn moeder trippend: zij, op 't hoofd,
Torste de mand, waaruit de amforen staken:
De zwoele stad lag in de zon gestoofd.

Mijn moeder schold, omdat twee potten braken:
Zij wierp de scherven weg, en raasde: Kraken
„Moog Moloch jou, en Isis zij geloofd!!"
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Over de marktplaats woelde 't: oude wijven
Verkochten zilvren, parelmoêren visch:
Geleien kwal; polyp, die heilig is:
Krabben en kreeften: poot'ge kriebellijven.

Bloemen; viooltjes, lotos en narcis;
Geuren: liquide of die ze in poeder wrijven;
Stapels van groente, dadels, en olijven;
Rooskleurige uien aan een lange ns.

Voor minnaars schreven schrijvers minnebrieven;
Om wisslaars zwermden schuw de gauwe dieven;
Draagstoelen baanden weg, met luid geschreeuw;

Helkleurge stoffen hielden uit de Joden;
Priesters geleidden statiën van dooden;
Numidiërs toonden er een tammen leeuw.
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Mijn moeder Merope stalde uit haar vaten
Tusschen barbier, ooftstal en koekekraam.
Pasteibakker, baardschrapper, fruitvrouw praatten:
Marktbuurverkooperpraatjes: „Morgen saam I"

Riep moeder. 't Ooftwijf: „In Serapis' naam!
„Waar heb jij toch je meisjes twee gelaten ?"
Riep jammrend Merope, loensch: „Zwijg toch: 'k schaam
„Me, dat die deernen ons hebben verlaten!

„Wat kan 'k er tegen, dat ze zijn verloren ! "
, Die komen wel terecht ! " riep de barbier.
„Hebben robijnen ringen aan haar ooren!

„De een danst en fluitspeelt; de ander..., doet geen zier!"
Schreeuwde mijn moeder: „Mij scheelt dat geen spier!
„'k Ben 'n eèrlijk mensch: 'k verkoop mijn mans amforen!"
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xv.
Het ooftwijf gierde en gloeide in schelle zon,
Die schitterde op haar druiven en pompoenen.
De bakker wilde allen wel weér verzoenen:
„'k Geloof niet, dat Merope er zij bij spon!"

Zei bakker goedig. „Ventje, laat je eens zoenen!
„ Hoe heet je?" 'k Zeide: „'k Heet Endymion ...."
En hoeveel taartjes ik wel eten kon ....?
Hij gaf me er twee; 't ooftwijf, uit haar meloenen,

Koos mij de geur'gste; de barbier zei: „Moet
„Je niet je krullen kruiven om je snoet
„Als Eros zelve laat zijn lokken hangen?

„ Kom hier: ik kam ze over je voorhoofd: gloed
„Als goud glimpt in hun blond. ... ei, zie, hoe zoet
„Ze nu omlijsten kleine' Endymions wangen ...."
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Sedert ging 'k iedren morgen marktmeé: 'k zocht
Bij 't ooftwijf lekker fruit uit en de kapper
Kruifde mijn krul: 'k werd iedren morgen rapper;
'k Stal eens een doek, die 'k me om de heupen vlocht,

Eens 'n amberkralensnoer, dat 'k weér verkocht;
't Ooftwijf, dik, schudde en schudde de baardschrapper
Van onuitbluschbre pret, omdat 'k zoo dapper
Was: „Wat DIE schelm al niet voor stukken wrocht ! "

Maar speelde ik fluit, dan danste Selene:
Zij fladderde als een wit vlindertje luchtig;
Zij kwam ter markt met oude grootmoêr meé:

Beiden verkochten bloemen; en zoo vluchtig
Als geur zweefde Selene, dat te blazen
Haar de muziek scheen of zij zou verwazen ... .

(Wordt vervolgd).
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Het koele bovenlicht uit 't Noorden viel in het ruime atelier
waar nu niet gewerkt werd, maar luchtig gepraat en gelachen en
herdacht al de jonge grappen en streken, die waren uitgehaald,
nu al weer jaren geleden in dien Parijschen studietijd....
— Dickie, schei uit! riep Vera eindelijk — ik schaam me! ik
schaam me dood over mijn zonden.
En Maud op den divan hàd een lachbui gekregen, kon niet
ophouden, stikte in haar zakdoekje:
— Oh, do stop! Dickie .... it is too bad!
Maar dikke Truus ratelde door — en weet jullie nog van dat
Réveillon-souper? We waren verkleed..., wat had jij ook weer
aan, Maud? Ik stelde een page voor, geloof ik.... En toen Vaubant
in eens die binnenkwam! Hoe was hij dat toch te weten
gekomen? Dat vraag ik me nu nog af; iemand moet ons verraden hebben .... Wat had jij toen ook aan, Maud?
— Oah, niet veel! gilde Maud — ick gloaf ick dee 'n ingel!
— 0 ja juist, jij was een engel, „l'ange de minuit!" riep
Dickie met vuur — en Vera was de duivel!
Vera was opgestaan, maakte thee klaar, ze schudde even 't
hoofd met een klein lachje:
— Dat waren onze wilde haren! Nu zijn we oud....
— and thöricht ! lachte Dickie.
Maud kon nog niet uitscheiden:
— Jai, so dickertjen in tights!
— Ik trok een lila tricot aan, dat ik in de kleerenkist van madame
III
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vond..., en met een baret van jou werd 't vanzelf een page!
O hemel! die woede van madame toen ze 't merkte!
— Hij was zeker van haar ami!
— Dat zal wel. Ze zei dat hij van haar dierbaren man zaliger
was geweest! En Maud, weet je nog wel dat Vaubant gekletst
had en dat Orlton er toen boos om is geweest?
Maud lachte: — Hai is al lang weer goed! Wal gaan trouwe.
— 0, ja? juichte Dickie — dat is trouwe liefde! 0 wat ben
ik blij voor je, Maud! Ik vond hem altijd zoo'n in -goeie jongen.
— Oh yes.... I do like him, zei Maud placiede.
— 0, die Maud! riep Vera — hoor me die kalmte ! „I do like
him".... en dat zegt ze met een even rustige stem en een even
onbewogen gezicht, alsof ze 't over citroen - limonade of sardinetjes

had!
Maud lachte even:
— Die Vera .... so opgewonden standje!
— Neen maar, verbeeld je! Vera wond zich op — verbeeld
je: je hieldt in Parijs al van elkaar en nog altijd .... nog altijd
evenveel, want anders zou je niet trouwen, niet waar? Die man is
dus de man van je leven, de eenige uitverkorene van je héele
leven .... god Maud, dat is prachtig, dat is heerlijk..., en ik
begrijp niet hoe je dat zoo kalm kunt vertellen!
Truus zei:
— Nu, ik heb met Dallart ook nog altijd de vriendschap aangehouden.... als papa me niet terug had laten komen, zouden
we stellig nog net als toen zijn ... .
— Ben je nog in correspondence met Dallart?
— Zeker. Hij stuurt me nog altijd cadeaux op mijn naamdag,
op SYe Gertrude! en met Noel. En hij schrijft ook dikwijls.
Tegenwoordig graveert hij veel: le burin c'est mon dernier flirt,
schreef hij laatst.

— En Vaubant? en.... what is his name.... de mowje Max?
Vera keek plotseling op met half-open mond alsof ze iets zeggen
wou, maar haar hoofd zakte weer, de oogleden trokken neer en
Dickie antwoordde:
— Neen, van Vaubant hebben we nooit meer gehoord en van
Max van Herten ook niet meer sedert de laatste soirée bij de
Bonains. Ik weet niet waarom, maar jullie hebt toen gekibbeld, is
't niet, Vera?
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Vera knikte even, zei toen gemelijk:
— Haal die ouwe koeien nu alsjeblieft niet meer uit de sloot.
Dickie keek haar even aan, toen ging ze door, vroolijk:
— Zeg, Maud, herinner je je wel dat ik je mouwen altijd
leende als ik op een diner moest? Je had van die prachtige
kanten mouwen, die reeg ik dan in mijn japon .... o weet je
nog? En je parelsnoertje dat leende je me ook wel eens....
maar och jé, meestal was 't verpatst .... chez ma tante!
0 wat waren we toen soms arm 1 Zoo dat we wel eens dineerden
met brood en thee.... den eenen dag, en den volgenden dag op
een diner ons wreekten op al de gerechten van 't menu! We waren
wel echt Bohémiens!
— En wai hadde niet de raike aunt van Angélique ! lachte Maud.
— 0 ja, Ange's kapitaal! Wel gemakkelijk: af en toe ging ze
naar Brussel couponnetjes knippen, zooals we dat noemden, en
dan had ze weer in eens van alles, prachtige hoeden, japonnen,
ringen ...
— Ze was ook erg lief voor die tante, menigeen zou een oud
mensch niet zoo dikwijls gaan opzoeken, zei Vera.
Truus bromde: — Nou, als ik maar zoo'n scheutige tante ergens
had zitten ...
— Ange komt straks ook, viel Vera in, maar Truusje bleef
mopperen:
— Och, die Angélique, moet die er nu weer bij zijn? Zij hoort
er niet bij: wij woonden met ons drieën, wij drieën waren altijd
samen, wij hielpen elkaar .... maar zij ....1
Vera lachte:
— Nu ja, jij houdt nu eenmaal niet van Ange. Ik wel. Ze is
heusch lief. En ze hoort er toch ook wel bij. Ze kwam toen zooveel
bij ons en ze studeerde zoo dikwijls bij ons ... .
— 0 ja, dat was vooral bizonder prettig om zoo'n paar uur
trillers en roulades tot de drie-gestreepte-f aan te hooren. Neen,
ik kom er rond voor uit, ik holt niet van haar .... en.... ik vertrouw haar ook niet. Ze zingt altijd een beetje valsch .... en ik
ben zeker dat ze een beetje valsch is ook. Nu zeg ik 't nog zoo
zacht mogelijk.
— Ik heb nooit iets valsch in haar gemerkt.
— Meiste frouwe zain false , beweerde Maud apodictisch.
— Ik heb haar ook nog niet op een valschheid betrapt, zei
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Truus — maar ik voel altijd dat ik haar niet kan vertrouwen. Als
die oogen zoo dicht bij elkaar trekken .... let maar eens op,
dan liegt ze.
— 0 Truus, hoe kan je dat nu zeggen, viel Vera uit — ze
is zoo beeldig mooi!
— Toch staan haar oogen te dicht bij elkaar, hield Truus vol.
— Nu, ik wou dat ik zoo was! riep Vera heftig — God gave
dat ik zoo'n kopje had!
— Wat? dat meen je toch niet? 1 Wou jij met je prachtige
oogen, met je vuurrooie lippen en je donkere....
— Nu ja, nu ja 1 Kam me maar niet zoo op. Ik weet best wat
ik waard ben: alles bij mekaar ben ik leelijk.
— Je heb mowje beine, zei Maud, bedaard haar kopje thee
drinkend.
— Wat heb ik aan die beenen? Als ik nu danseuse was....
— Neen maar! wat ben jij ondankbaar! riep Truus verontwaardigd.
— Ik gaf goud om jouw lange beenen te hebben. Als jij zoo'n
dikke prop was als ik, zou je wel anders praten. Aan je mooie
beenen dank je je prachtige loop, je hooge slanke figuur, je buitengewone élegance. Neen, je bent ondankbaar hoor! Te willen
ruilen met dat zoete-koek-gezichtje van Ange
— Een Madonna- kopje, zei Vera, met een vaag verlangen in
haar donkere oogen, die nu plotseling heel zacht waren en vol
weemoed.
— Nu ja, juist: zoo'n uitgestreken Madonnagezicht, waar vooral
ieder dadelijk de onnoozele maagd aan zien moet.... Neen, dan
maar liever onze niet- virginale snuitjes .... wat, Maud? riep
Truus overmoedig.
Maud lachte.
— Wat heb jij toch, Vera? ondervroeg Truus plotseling
ernstig — Je hebt iets.... je doet niet meer mee..., je bent
geloof ik waarachtig aan 't braaf worden. Wat is er? drong ze.
Vera stond op, liep naar 't theeblad, keerde daardoor de beide
meisjes den rug toe. Even keek Truus de andere aan met een vraagbeweging van de schouders, maar Maud antwoordde gemoedelijk:

— A bit nervous.
Toen kwam Vera terug met de gevulde kopjes die even rinkelden
in haar hand.
— Er is niets, Dickie-dear. Maar .... zooals ik je al zei.... ik
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schaam me voor m'n oude zonden.... Toen vroeg ze: — Heb
je van morgen nog in 't Mauritshuis gewerkt?
Er werd gebeld. Truus had geen lust nu over haar werk te
praten, ze keek over het laag -neergelaten linnen gordijn, kondigde
toen aan:

— Mademoiselle la Madone.
Angélique Normand kwam binnen, kuste Vera, toen ook Maud,
die zij met kleine verrukte uitroepjes van weerzien begroette en
kwam toen ook bij Truus die een hand uitstak en met alle
aandacht een schets van Vera bekeek.
— Hoe dol-gezellig zoo weer eens met ons viertjes bij mekaar
te zijn!
Stralend -lief knikte ze Maud weer toe, terwijl ze naast haar op
den divan ging zitten. Ze droeg een grooten Italiaansch- strooien
hoed met van voren neergebogen rand, die haar oogen overschaduwde; alleen de beneden helft van haar regelmatig ovaal gezichtje
kwam onder den hoed uit, zoodat Truus zei:
— Kind, zet dien flaphoed toch af, je speelt er verstoppertje achter.
Even kleurend glimlachte Angélique, als verlegen sloeg ze de
oogen neer, toen zette ze haar hoed af en gleed met de hand
langs haar in tweeën gescheiden haar dat ze laag over de ooren droeg.
Vera keek haar liefkozend en bewonderend aan: wat was ze
weer mooi vandaag! Hoe zuiver rondden die wangen, hoe
fijn stond de kleine mond er in.... onbewust schilderde ze haar
in haar gedachten, teekende zij dien fijn-gevormden neus, die oogen ...
stonden ze niet wat te dicht bij elkaar? Toch was ze mooi..., een
zuiver Madonna-type ...
Maud vroeg naar haar plannen en Ange vertelde van prachtige
aanbiedingen; zij kon in Berlijn een engagement krijgen bij de
groote opera voor de eerste sopraan - rollen: Philine, Marguérite,
Juliette, maar ze dacht er over liever naar Londen te gaan om daar
in de season op concerten in 't Crystal palace te zingen. Ook in
Bayreuth kon ze als ze wou een engagement afsluiten....
Maud knikte maar goedmoedig tegen haar; Truus fixeerde haar
onafgebroken. Toen stond Ange op, kwam bij Vera:
— Je moet me eens raad geven; ik weet nog niet waar ik van
den winter naar toe zal gaan .... we moeten dat eens ernstig
bespreken, wil je? vleide ze lief.
De deur ging open en, als aarzelend, voorzichtig tastend langs
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een rand van de houten betimmering die den ateliermuur tot schouderhoogte bedekte, kwam iemand binnen die dadelijk door de drie
meisjes hartelijk werd begroet:
— 0, daar is Oompie! dag Oompie; Maud, mag ikje voorstellen:
meneer Berthold, miss Maud Morgan uit Boston, die in Parijs met
ons heeft samengewoond.
Vera legde haar hand op zijn arm, bracht hem zoo bij Maud,
toen zei ze, lief:
— Oompie is heel erg bijziende ...
Hij glimlachte:
— Dat is een euphemisme.... Ik ben niet heel ver meer af van....
Maar Vera sloot hem den mond met haar hand, bestrafte:
— Foei, foei.... Oompie! U weet wel: daar dènken we nooit
aan en daar spreken we nooit van.
Hij hield de hand een oogenblik aan zijn lippen, zocht met zijn
bijna-blinde oogen gretig Vera's gezicht, toen zuchtte hij:
— Nee..., nee..., daar denken we ook nooit over ...
Truus schoof een stoel achter hem. Vera bracht hem een kopje
thee en Maud keek verbaasd:
— Je heb mal nooit feteld van so younge oom?
De meisjes lachten.
— Oompie, wat zegt u van 't compliment?
Vera zei:
— Meneer Berthold is ook in 't geheel geen oom van ons.
Toen sprak hij zelf:
— De meisjes hier bederven me.... ze zijn heel lief voor me,
en..,. ik apprecieer 't zeer dat ik zoo af en toe bij haar mag komen
en dat ze me dan zoo'n beetje en amitié willen nemen ...
— Maar wharom „Oompie"? hield Maud vol.
Hij lachte even:
— Ja, dat komt van een herinnering uit mijn kinderjaren, toen
ik een klein ventje van 'n jaar of tien was.... klein en een beetje
teer .... heel anders dan m'n oudere broers, die wèl sterk waren
en die met hun vrienden woeste spellen speelden vol rooverij en
gevechten, en ik.... zooveel kleiner en misschien ook wel door
mijn slechte oogen .... ik hield niet van die erg wilde spelletjes.
Als ik kon sloop ik weg naar de zusjes die zoo lief met haar
popjes zaten te spelen en dan vroeg ik, heel deemoedig, of ik
met hun mee mocht doen.
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Meestal mocht 't niet .... nee, 't was flauw voor een jongen om
met poppen te spelen .... maar soms, bij groote genade, mocht't.
Ik speelde dan eigenlijk niet ècht mee, maar ik werd ,,Oom van
de poppen" en met die bescheiden rol voelde ik me heel tevreden,
blij dat ik dan een beetje behoorde bij 't zacht-intiem gedoe met
mooie zijden kleertjes en rose gezichtjes .... Ziet u. . . . zoo mag
ik nu ook hier „Oom van de poppen" zijn, mag ik me een beetje
koesteren aan de lieve intimiteit van 'n vrouwe-leventje, terwijl 't
groote wilde leven daarbuiten mij wat verbijstert en beangst....
— Maar Oompie bederft mij veel meer dan ik hem, zei Vera
die een doos confituren ontdekte op de theetafel.
Zij ging met de doos rond, keek om naar Angélique, die in het
atelier rondsnuffelde en plotseling schrikkend, verbood ze:
— Niet doen, Ange!
Maar Ange keerde bedaard een doekraam om dat tegen den
muur had gestaan en riep:
— 0 Vera, wat lijkt Termonde hier goed!
Meteen draaide ze 't vlug-aangezet portret van een jongen mooien
mannekop naar hen toe, vragend:
— Heeft-ie hiervoor geposeerd?
Er was een stilte, een warm rood kleurde Vera's wangen, met
een heftige beweging liep ze op Ange toe, stamelend:
— Zet 't weg.... keer 't om, Ange.... ik laat mijn studies niet zien.
Berthold keek strak naar 't portret dat hij in 't geheel niet zag;
hij haalde zwaar adem en langzaam aan zakte zijn hoofd aldoor
dieper op de borst.
Truus viel uit, driftig:
— Dat komt niet te pas, Ange, wat je daar hebt gedaan. Je
weet heel goed: wat op een atelier tegen den muur staat gekeerd,
daar blijf je af..... dat is geheim, evengoed als de papieren die
een schrijver in portefeuille houdt.
Maar Ange trok haar wenkbrauwen hoog en beweerde onschuldig:
— 0.... ik wist niet dat dit zoo'n geheim was..., neem me
niet kwalijk Vera..
Toen bij haar fleemde ze lachend: — nu mag ik voor mijn straf
zeker geen vruchtje....?
Vera bood haar de doos aan, maar zij ademde nog snel en
kon nog niet terug lachen tegen het half- pruilend , half- spottend
gezichtje dat haar aldoor als onderzoekend bleef aanzien.
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Er werd niet meer over het portret gesproken. Maar van
hen allen kon alleen Maud de zaak onbelangrijk genoeg vinden
om er luchtig overheen te glijden met het verhaal van de laatste
craze in de Amerikaansche schilderswereld: een trompe-l'oeil
waarvoor het publiek zich had verdrongen op de laatste tentoonstelling ...
Vera boog zich over naar Berthold, vroeg hem zacht of hij wat
zou willen spelen? Hij speelde altijd voor haar als zij 't vroeg, zelf
zoekend de melodieën die uiting gaven aan al de teerheid van zijn
leven-schuwe ziel, vindend soms zoo mooie harmonieën dat ze hem
drong ze op te schrijven, ze te geven ook aan anderen.. .. Maar
dan schudde hij glimlachend 't wat gebogen hoofd, omdat de gedachte aan publiciteit en succes zoo in 't geheel niet bij hem had
kunnen opkomen, hij die blij was als hij maar stil, ongemoeid door
de menschen, daar bij Vera mocht zitten spelen, mocht fantaseeren
voor haar alleen.... Altijd als zij 't vroeg speelde hij voor haar.
En nu, vandaag knikte hij stil van neen....
— Niet? vroeg ze verbaasd.
— Een andere keer .... als er geen menschen bij zijn, fluisterde
,

hij terug.
— Ik wil wel wat zingen, zei Ange, die Vera's vraag gehoord
had — als Oom mij tenminste wil accompagneeren?
Hij stond al op, hield zich even aan de leuning van zijn stoel
vast, ging toen naar de piano die hij als donkere massa tegen den
lichten wand kon zien.
Ange nam 't muziekblad in de hand, Oom begeleidde altijd uit
't hoofd.
— Wat zal 't zijn? vroeg hij, terwijl hij preludeerde in
modulaties.
Zij neuriede even: Ah, réponds à ma tendresse.
Even plooiden een paar rimpels tusschen zijn wenkbrauwen; hij
wist dat haar stem noch diepte, noch volume genoeg had om dat
lied te zingen, 't machtige verleidingslied van de Filistijnsche vrouw;
hij wist dat ze niet voelde en nauwelijks wist wat ze zong, dat ze
't alleen koos om de bravour- kunstjes die ze er bij kon maken,
kunstjes die nog dikwijls mislukten, zoodat een stijgend angstige
spanning haar publiek beknelde naarmate de roulades halsbrekender
werden, en een zucht van verlichting onwillekeurig ieder ontglipte
als ze weer gelukkig op den beganen grond was aangeland.
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Hij fronste even, maar toen, bereidwillig, speelde hij 't accompagnement van breede accoorden.
Ange zong. Een paar maal, als ze haar stem perste tot de hoogste
uitzetting en de toon als op te hoog punt van équilibre wankelde
en uitgleed, keek Truus met een klein lachje de beide andere
meisjes aan.
En 't hoofd diep over de toetsen gebogen, verborg Berthold 't
pijnlijke trekje dat telkens om zijn mond wou komen.
— Dit is haar ook te zwaar, fluisterde Vera vergoelijkend.
Toen het uit was boog Ange zich dadelijk tot hem over:
— U accompagneert toch zoo heerlijk! U draagt de zang;
anderen écraseeren soms, of laten je los.... maar u steunt me. Ik
wou maar dat u me op mijn concerten kon begeleiden.
Hij glimlachte even om dat idee: nog al iets voor hem om op
concerten te spelen en dan aldoor nog dat snerpend geluid over
je gladde zieleoppervlak te voelen knarsen ...
— En wat zou u me raden voor 't aanstaande seizoen? Ik kan
aan de Berlijnsche opera komen, in Munchen ook als ik wil ... .
en ze hebben mij gevraagd in Bayreuth....
Oompie luisterde naar haar verhalen met een vaag lachje, van
verre zochten zijn oogen Vera, die hij niet onderscheiden kon,
hulpeloos zat hij op 't pianostoeltje, hopende dat zij hem zou roepen.
— Heb je nu op haar oogen gelet? vroeg Truus halfluid.
— Zoo'n stemmetje en Bayreuth .... ik begrijp niet hoe ze 't
durft verzinnen.

Maud ging over een paar dagen naar Parijs, waar ze haar familie
weer zou vinden die zij in Cherbourg verliet om even de Hollandsche
vriendinnen te gaan opzoeken. Ze logeerde nu bij Vera die een
vrij ruim appartement had met een groot atelier. Maud had haar
willen overhalen om naar Amerika over te komen, waar zij stellig
met portretten maken aardig wat zou kunnen verdienen, maar
bijna heftig had Vera dat plan dadelijk ver weggegooid: ze dacht
er niet over. 't Ging haar hier nu juist bizonder goed: ze had
verschillende portretten geschilderd en was nu ook bezig aan een
kinderportret ten voeten uit. Neen, ze dacht er niet over, hoor!
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Maud sliep al gerust, toen Vera nog wakker lag. Ze keek naar
het raam waardoor de zachte schijn van den zomernacht lichtte
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en stil stond ze op. Ze opende de deur en liep over den dikken
looper naar 't atelier; daar in 't fluweelig donker flitste even een
lucifer en plofte plotseling 't gouden gaslicht op. Strak liep ze 't
kinderportret dat op den ezel stond voorbij, zonder kijken ging ze
de studies langs aan den wand, toen nam ze 't naar den muur
gekeerde doekraam en zette 't voor zich in 't volle licht, waar ze
neerzittend met 't hoofd in beide handen gesteund, de donkere
passie•oogen onafgewend op 't jonge mooie manne-gezicht hield
gericht, af en toe even een naam fluisterend:
— Remi .... Remi ...
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— Oh! what are you doing?! riep Maud plotseling opschrikvan de zacht -glijdende witte spookgestalte langs haar bed.
— Ik kon niet inslapen..., ik had 't zoo warm, glimlachte Vera.
— Oh.... good night dear, antwoordde Maud gerustgesteld
en alweer half soezend.
Toen strekte Vera zich uit tusschen de koele lakens en tevreden,
als gelaafd, sliep ze nu rustig in.
kend

Het kinderportret was bijna af, in de donkere lijst stond 't als
een oud schilderij: een ernstig aankijkend kind, in fluweel met
kanten kraag, in de rechterhand een fijne floret gestrekt naar den
grond.
Vera werkte nu naar model, een magere gelige jongen poseerde
als een kleine satyr met beide handen een pan- fluitje bespelend;
hij zat heel stil, dociel op zijn fluit starend, de hoekige elbogen op
zijn knieën geplant, en hij bleef onbewogen voor zich kijken terwijl
de menschen om hem heen liepen, over hem praatten en soms hem
aanraakten. Hij was model geweest zoolang hij zich herinneren kon
en niets verbaasde hem meer, noch de bewondering als een schilder
enthousiast riep: god, kijk die rug, kijk dat verloop van die lijn
daar, subliem! noch 't dénigreerend: jasses! je lijkt wel een kikkert,
als hij zijn stand niet vinden kon; noch 't gevit: sta toch stil!
zeg slaap je weer? noch al 't geplooi en geduw en gezanik aan zijn
lijf vóor alles zat zooals 't moest..
Hij bleef maar onbewogen, soezend over een aap dien hij thuis
had en waar hij de Haarlemsche kermis mee op wou.... daar
zatte nog wel 'n paar aardige cente an.... of over z'n zuster die
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met blomme liep en 's avons zoo van den ouwe op d'r verdom
-meniskrga
ze geen cente genog thuis brach ... .
Hij voelde een hand over zijn rug strijken, de duim als boet
zijn lenden en een stem verklaarde:
-serndi
— Ziet u, dit bedoel ik, die ruglijn pakt licht.
— Jawel..., aarzelde Vera, door de half- dichte oogen turend
— maar ik ben bang voor de valeurs, ik moet m'n hoogste licht
op den kop houden.
Weer betoogde de stem en verdedigde Vera haar opvatting, en
't jongetje niets begrijpend en geen moeite doende om te verstaan,
staarde stil op zijn fluit, dacht aan z'n aap, of aan 't stukkie looie
pep, dat-ie vemorrege gegap hat en strakkies voor twei cente an
Janus gong verkoupe....
— Rust maar even, hoorde hij plotseling; hij keek schuw op,
zag haar 't palet neerleggen, ja, dan was 't toch tegen hem, hij
verzat even, richtte zich op en rekte z'n stijfgeworden mageren rug.
Vera stond nu met den jongen schilder voor het kinderportret.
Hij verschoof 't een paar maal, bekeek 't met ernstig-fronsende
wenkbrauwen, zei toen gewichtig:
— Dat is een goed ding. Allemachtig goed. U moet er niets
meer aan doen.
— 't Is toch nog niet af, glimlachte Vera.
— Welzeker, dat is af. Niks meer an doen, anders bederft u 't.
— Ja juist, dat is 't: ik kan 't niet verder afmaken zonder er 't
goeie uit te halen, antwoordde ze treurig — dat is juist onze
onmacht; we kunnen zoo'n ding niet opvoeren en frisch houden
en bezield, zooals de oude schilders dat deden. En daarom stellen
we ons tevreden met een à-peu-près , dan noemen we 't maar af,
al voelen we wel dat we uitscheiden omdat we niet verder kunnen.
Zie zoo'n Holbein eens, zoo'n Memling, en zooveel anderen....
die konden zoo'n kopje, zoo'n handje afmaken, tot 't uiterste,
hoogste opwerken en er in houden dat éenige waardoor kunst tot
andere zielen spreekt: een eigen ziel ...
Zij stond rechtop, 't hoofd hoog, er was bezieling in haarwijdopen oogen, hartstocht in den fel-rooden nauwelijks -sluitenden mond,
en als een donkere aureool stond de golf van haar zwarte haren
om 't witte voorhoofd.
De schilder keek haar aan en dacht: wat 'n vuur, wat 'n oogen!
maar hij antwoordde met een wanhoop in z'n stem:
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Ja.... -Holbein ! .... daar kunnen we geen van allen naar
reiken .... tegenwoordig.
Zij nam haar palet weer op, knikte den jongen toe die z'n stand
weer aannam, en bedaard, zonder zich te storen aan 't kijken en
praten van haar bezoeker, schilderde ze voort. Maar plotseling,
toen er gebeld werd, werd haar hand onzeker, knoeide ze, veegde
ze met een lap weer weg wat ze net had aangezet, voeldeze zoo'n
onrusttrilling in zich dat ze ophield en wachtend luisteren bleef naar
de stappen die naderden op de trap.
Termonde kwam binnen. Zij had 't palet al weggelegd, gooide
de kwasten neer, en ze stond op, met half-luide weeke stem zeggend een paar lieve begroetingswoorden.
— Ik hoorde dat 't portret van den kleinen Frisia af is, en, als
ik mag, zou ik 't zoo graag nog eens zien, voordat 't weggaat?
't Was als een vraag gezegd, maar door 't wel-bewust lachje van
den trotsch- gebogen mond zei hij zijn zekerheid dat 't mocht.
— 0 natuurlijk graag, zei Vera met 'n streeling in de nu zoo
zachte oogen en ze schoof den ezel met 't portret wat vooruit.
Termonde had vluchtig den jongen schilder begroet, die
over-beleefd was met serviel gebuig voor meneer Termonde, bekend als uitstekend kunstkenner, en daarbij ook als iemand die
veel kocht en jonge artiesten steunde.
Termonde was 't zoo gewend dat die luidjes allemaal hem zoowat
't hof maakten, hij lette er nauwelijks op, alsof 't zoo hoorde....
En niet alleen die arme beginnende artiesten, die dikwijls van zijn
goedheid afhankelijk waren, maar ook anderen, menschen die hem
niet noodig hadden, oud en jong, vrouw en man, en het leven
zelf, alles maakte hem een beetje 't hof....
Soms glimlachte hij er zelf over, maar 't was nu eenmaal zoo:
hij had nooit eenige deceptie of eenig verdriet in zijn leven gehad.
't Was niet om er zich wat op te laten voorstaan..., maar 't was
een feit dat je niet kon ontkennen: alles liep hem mee. En dat
hij zoo was, zoo'n gelukskerel, zoo'n zondagskind, dat was zoo
geheel in harmonie met z'n mooie lichaam en zijn Apollo -kop en
zijn rustige gebaren, dat niemand hem om zijn zelf- bewust uiterlijk
en om zijn geluks- overmoed hard kon vallen, en iedereen hem graag
zag en hem ook 'n beetje bedierf, om 't plezier van de harmonie....
Termonde prees zeer 't portret en Vera stond naast hem, glimlachend en blozend, kinderlijk-blij met z'n lof.
—
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Telkens trachtte 't schildertje zijn eigen werk er bij te pas te
brengen, begon hij te vertellen waaraan hij nu bezig was en wat
hij had afgemaakt, maar een beetje hoog, coupeerde Termonde 't
ook telkens, wendde hij zich alleen tot Vera, nu ook over haar
jongen satyr dien hij bizonder mooi geposeerd vond, waarlijk
klassiek van lijn.
De jongen zat nog aldoor te poseeren, al vielen soezend zijn
oogen dicht; Vera lachte, riep hem toe:
— Och jongen zit je daar nog altijd? Ga maar naar huis hoor,
je bent klaar!
Dadelijk, met een sprongetje hupte 't ventje van zijn hoog bankje
af, was nu in eens een schunnig naaktheidje dat huiverig rillend z'n
kleertjes bijeen zocht.
Niemand lette op hem; alleen toen hij klaar was ging Vera even
naar hem toe en gaf hem z'n geld.
— Morgen terugkomen, hoor! riep ze hem nog na.
— En wat vindt u nu van 't licht? Ik dacht dat de ruglijn ook
verlicht moest zijn, maar juffrouw Meyrinck wil 't licht op den kop
concentreeren, zeurde 't schildertje tegen Termonde.
Hij keek heel uit de hoogte even op 't veel kleinere mannetje
neer, zei toen koeltjes:
— Dat kan u met 't volste vertrouwen aan juffrouw Meyrinck
overlaten.
Toen draaide hij hem zoo beslist den rug toe, dat de ander 't
niet nieeren kon en gebelgd afscheid nam.
Vera verweet lachend:
— Waarom is u zoo hard tegen dien sukkel?
— Hij verveelde me, antwoordde Termonde kalm. — Zoo'n
knoeiertje heeft zich geen kritiek op uw werk te vermeten.
Hij ging zitten op den divan, lachte even zijn jong overmoedig
lachje waarmee hij Vera aanzag:
— Is u er een beetje boos over?
Zij schudde van neen, zacht lachend over die gedachte dat zij
boos zou worden op hem.
Toen vertelde hij:
— Ik ben in uw land geweest.... in Rusland en Polen.
— 0, vertel er van, vertel 1 vroeg ze.
Hij zag naar haar zooals ze naar hem toegebogén zat in gracieuse
buiging van 't lenige lichaam met de nu vragende donkere oogen,
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waarin als een vuur smeulde dat telkens wou uitschieten; hij lette
op haar vreemden heftigen mond waarvan de lippen dadelijk trilden
in emotie en hij herkende duidelijk 't Slavische in de wat uitspringende jukbeenderen en de vierkante kin.... Toen zei hij zijn
gedachte hardop:
— U heeft nog heel sterk 't Poolsche type .... meermalen heb
ik daar uw gelijkenis gezien, zoo vluchtig, op straat soms.
Vera knikte.
— Ik schijn veel op mijn grootmoeder te lijken: die was een
Russische, maar ook weer met Poolsche vermenging.... grootpapa
was een Hollander.
— Officier, niet waar?
— Ja. En mama was hun eenig kind. Heel zwak en teer was
ze.... ik herinner me haar haast niet .... zoo vroeg stierf ze.
Toch weet ik een ding nog heel goed; ze zeggen altijd dat 't
niet kan, dat ik te klein was om dat te hebben onthouden,
maar toch weet ik 't nog dat er een paard voor de deur stonden
dat mama mij daarop heeft getild .... Ik weet 't omdat ik in mijn
angst van te vallen greep in mama's haar en dat 't daardoor los
ging en toen in eens lang en zwart op mama's rug hing ...
Vreemd hè, dat ik me dat nog zoo duidelijk herinner.... en verder
weet ik er niets meer van.... 't Was zeker grootpapa's paard....
hij reed toen nog veel.
— En uw vader? vroeg Termonde.
Zij schudde even zacht 't hoofd:
— Ach neen .... met papa is 't niet goed gegaan nadat mama
gestorven was. Hij is nu al ruim tien jaren dood. Ik heb toen
maar zoo'n beetje op eigen wieken gedreven ..... glimlachte ze
vaagjes. — Ik kende van mijn familie alleen twee steil-ouderwetsche
tantes .... daar ben ik nog een paar jaar geweest. Maar dat ging
heelemaal niet! Toen ben ik gaan schilderen bij Bonain in Parijs....
van mijn zestiende tot mijn vier en twintigste jaar.... En toen
ben ik hier gekomen, omdat ons clubje daar uit elkaar spatte
en Truusje hier bij haar vader ging wonen. Et voilà 1'histoire
de Manon .... lachte ze. — Maar nu moet u vertellen 1
— Hoe ik in Polen kwam? Omdat ik in Moscou een paar oude
schilderijen moest zien die ze daar voor zeer precieus hielden.
Het bleken me copieën van een bekenden Jan Steen en een minder
bekenden Breughel.. Enfin..., daar maakte ik kennis met een
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Rus die in Polen woont; hij inviteerde me z'n verzameling te
komen zien, en zoo heb ik daar alleraangenaamst op een heel oud
half vervallen kasteel gelogeerd. De gastheer bezat een paar
mooie schilderijen, maar de meeste waren copieën .... Maar
't interessantste voor mij was wel 't meedoen in dat allertypigste
leven van zoo'n Poolschen land-edelman .... Ik dacht aldoor aan
de figuren uit de boeken van Tolstoi, Dostojewski en zoo ... .
O 't zijn charmante lui..., buitengewoon gastvrij .... alleraardigst .... maar typen! Zooals die lui bijvoorbeeld met geld omgaan.... daar heeft een soliede Hollander als ik eigenlijk geen notie
van. Hoeveel ze bezitten weten ze zelf niet.... zij geven maar massa's
uit, weten nauwelijks hoeveel bedienden ze hebben te onderhouden,
maken natuurlijk enorme schulden.... en toch komt ten slotte
alles op z'n pootjes terecht. De oudste zoon daar was luitenant in
een van de garde-regimenten; ik ben bij hem geweest. Maar
dat is ongelooflijk, zoo'n luxe! En in een open laadje z'n geld ... .
Z'n kamerdienaar had 't oppertoezicht over 't laadje. Hoe, dat vroeg
de luitenant niet, maar de knecht had maar te zorgen dat 't vol
bleef. Was 't soms eens leeg.... dan joeg hij den knecht weg
en kwam op 't oude kasteel nieuwen voorraad halen....
— 0 ja.... dat is echt! o, echt Russisch 1 riep Vera. — Dat
toomelooze in alles .... overdréven noemen ze 't hier.... Dat
wilde.... heftige in alles.. . .Ja .... anders .... zoo heel anders zijn we....
Zij zweeg, voelende weer haar verwantschap, de oude trekkende
banden.
En hij zag dat vreemde heimwee in haar gezicht en hij voelde 't
ook hoe zij was van éen bloed en van éen voelen met die vrouwen
die hij daar had ontmoet, die hem bekoord hadden juist doordat
zij anders waren, vreemd aan zijn bloed en zijn afkomst, in wie
hij een ziele-leven raadde vol mysterie, nooit op te lossen, noch
door hem, noch door haar zelven, omdat hunne gedachten, hun
aard van weemoed en van heftigheid onnaspeurlijk diep wortelden
in oudste tijden van hard barbarisme en matelooze exaltatie....
Hij zag 't, 't was in haar behouden, het oude wilde bloed, al was
't vermengd geworden en getemperd; er was in haar gebleven iets
van de primitieve krachten, die zij zelf niet kende en die haar
beheerschten, omdat die enkele druppelen oud-Oostersch bloed toch
oerkrachtiger waren, nu nog, dan al het latere, nieuwere, 't slappere
bloed van de Westersche beschaving.
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En 't was hem alsof een emanatie van dat exotisme van haar
uitging, tot hem kwam, hem streelend met vreemden verlokkenden
geur, hem omwindende met fijne sterke bindende draden ... .
Maar van haar ging 't uit onbewust, onwetend omweefde zij
hem met een bekoring die zij niet in zich vermoedde, en zich
voelende arm en zijner onwaardig, aanbad en vergoodde ze hem
van uit de verte van hare nederige kleinheid ... .
Toen hij wegging, en zij als een genade nog eenmaal zijn godenlachje over zich had voelen glanzen, en ze hem nagetuurd had,
voelende dat zij in grauwen schemer achterbleef nu haar zon verzonken was, wierp ze zich neer waar hij gezeten had en snikte ze:
— Hij is een god.... 't kan niet.... o 't kan niet zijn.

Het werk vlotte niet, telkens stond ze op om wat aan 't model
te verschikken of 't licht te veranderen, en begon dan opnieuw te
tobben .... Eindelijk, mismoedig, stuurde ze den jongen naar huis,
ging ze languit liggen, de gevouwen handen onder 't hoofd op haar
bank, zooals ze altijd deed op haar donkere dagen. En ze peinsde:
waarom opeens die donkerte, soms volgend vlak na zonnige onbezorgde dagen, als 't leven zoo licht scheen? Waarom nu weer in
eens 't zwarte troebele door de limpiditeit van haar ziel als een
droesem van den grond die opwolkte naar boven? En waarom die
golven van gedachten, onrustig op en neer, zich verdringend en
niet willend zich neerleggen in stilte ..... Waarom werd soms 't
leven in eens zoo zwaar, zoo drukkend als een last en alles versomberend?
Zij lag zoo, naar 't bovenraam kijkende, waar ze een stuk grijze
najaarslucht zag met vlucht van vogels af en toe, die zwermden
om weg te trekken naar de warmte, naar 't licht van Zuiderzon.
Ze staarde en dacht en ze zuchtte omdat alles zoo moeilijk was
en zoo grauw en omdat die vogels daar kringelden tegen de donkere
lucht....
— 01 lig jij op je soupiroir? Dat is een slecht teeken! zei
Truus die binnenkwam.
Vera richtte zich even op, verbaasd:
— Ben jij daar? Ik heb je niet hooren komen.
Truus keek haar ernstig aan, nam toen haar hand, vroeg:
— Is er verdriet aan de lucht, Vera dear?
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Vera viel weer terug op 't kussen, zuchtend:
— Ik weet 't niet.... 't Is alles zoo moeilijk....
— Wat is moeilijk? glimlachte Truus.
— Ik weet 't niet.... murmelde Vera. — Ik heb een zwarten dag.
— Je Slavischen weemoedsdag noemde je dat vroeger, weetje wel?
Vera lachte even:
— Ja, mijn grootmoeder's erfenis.
Truus liep door 't atelier, bekeek den satyr, beweerde dat 't niet
erg opgeschoten was, zei nog iets waarop ze geen antwoord kreeg
en vroeg toen:
— Verveel ik je erg, zeg?
Vera keek haar even aan:
— Vervelen? .... neen .... Toen na een oogenblik — Als je
maar niet praat. Praten .... antwoorden .... dat is me vandaag
onmogelijk .... muziek, dat zou ik nu willen....
— Weet je wat? Ik ga Oom halen. Goed?
Truus knoopte haar mantel al dicht, herhaalde:
— Vind je 't goed?
Vera knikte even. Ja.... Oompie moest voor haar spelen..
hij kon haar zoo heerlijk rustig stemmen en alles verhelderen en
al 't zware moeilijke wegblazen, phh! als een pluimpje de lucht in.
Oom woonde niet ver. Toen Truus gebeld had, kwam de dikke
kortademige huishoudster aandeinen en begon in de vestibule dadelijk
een asthmatisch fluister-gesprek:
— Goed dat u maar 's komt, juffrouw .... Meneer zit de
laatste dagen al maar stil voor zich te kijken....
Zij schoof dichter bij — Ik vin .... dat de oogen achteruitgaan ....
— Achteruit? vroeg Truus.
De vrouw knikte bekommerd, ging hoofdschuddend de gang
terug, aldoor zachtjes hijgerig in zichzelf pratend.
Truus ging naar boven, plotseling zich afvragend wat dan met
Oompie, als hij eens heelemaal blind werd .... Wat was 't nu al
weinig wat hij doen kon, wat hij genoot van 't leven.. . . Een paar
avonden kwam een vriend muziek met hem maken, een anderen avond
kwam iemand voorlezen .... maar wat bleef er een tijd over dien
hij maar zoo stil zat te verdroomen, alleen op z'n kamer met altijd
die bedreiging van 't komende duister, 't verschrikkelijke zwarte
onheil dat hem zat te beloeren en hem eens zou bespringen ... .
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O god, wat een leven .... en dat 't nog erger moest worden,
nog troosteloozer ... .
Haar stem brak, toen ze binnenkomende hem zag zitten bij 't
raam, stil voor zich kijkend bij 'n leege tafel....
— Dag Oompje....
Hij stond op om haar te begroeten, toen hoorde hij de weifeling
in haar stem.
— Scheelt er iets aan, Dickie? schertste hij goedig.
— Mij niets, maar Vera.... begon ze.
— ....Vera?....
Het kwam te bruusk, te onverwacht voor hem om een schrikbeweging te kunnen bedwingen. Zijn gezicht teekende te grooten
schok, te veel ongeduld en vrees tevens om te weten, dat voor
Truus nu in eens zekerheid werd wat ze wel eens even vermoed
had. 0.... arme, arme Oompie .... Wat was toch alles treurig....
wat was 't tragisch, die liefde die nooit iets te hopen had, voor
wie enkel smart te wachten was, nu en altijd.... Zij stond met
haar innig medelijden machteloos tegenover dat groote leed; 't
eenige dat ze nu doen kon was hem gauw gerust stellen, die angst
van zijn gezicht strijken en zij haastte zich te zeggen:
— 't Is niets ernstigs! Vera is niet ziek.... Ze voelt zich gedrukt,
melancoliek. Ze kan niet werken en ze wil niet praten....
maar ze verlangt naar muziek! En dat kwam ik u nu eigenlijk
vragen.
— Ik ga met je mee, zei hij al, terwijl hij jas en hoed
aandeed.
Toen zij bij Vera kwamen, lag die nog in dezelfde houding, de
handen onder 't hoofd saamgevouwen, naar 't grijze stukje lucht te
staren. Toch stond ze nu op om Oom te danken dat hij zoo lief
had willen komen.
Truus riep: — Ik blijf luisteren voor mijn moeite hoor! en
installeerde zich in een grooten eikenhouten leunstoel.
Oom trok zijn handschoenen uit, vroeg:
— Wou je heusch graag wat muziek hooren, Vera?
— Hij schijnt me niet eens te gelooven! viel Truus verontwaardigd uit.
Vera knikte: — 0 ja! Als ik in zoo'n zwarte bui ben, vind ik
muziek 't allerheerlijkst.. . .
— En wat moet 't dan zijn? vroeg hij met zijn zachten glimlach.
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— Neen, neen, niets van anderen! riepen de meisjes. — U moet
-zelf verzinnen, u moet fantaseeren l
— Fantaseeren is gevaarlijk, zei hij zacht.
Vera vroeg — Waarom?
Oom stond op, schuifelde voorzichtig door 't atelier, schudde
alleen even dat hij geen explicaties gaf, dat ze nu maar luisteren
moesten naar wat hij zoeken zou haar te vertellen, naar wat hij
uiten zou van wat in woorden nooit geuit zou worden.
Vera glimlachte even, al weer vergetende wat hij gezegd had en
nu alleen maar stil liggende soezen, zich latende wiegen en zachtkens
sussen door den streelenden stroom van melodieën die aangolfde,
haar opnam, haar meevoerde naar droom-sfeeren, waar enkel luchtig
gelach was en zilvergoud licht ...
Zij droomde en ze zag een kring van meisjes, die dol de cymbel
sloegen en in de dubbelfluit juichten, anderen zongen van goddelijke liefde, en allen dansten, naakt als nymfen, omkringden een
-tempel die uit roode rozen rees op zuilen blank als albast, en in
den tempel slank en wit stond een god, een jonge trotsch-lachende,
.tronende god.... En allen zongen, juichten, galmden hem liefde
toe, omkransten den goddelijken voet met bloemen-guirlanden,
-omarmden het godenlichaam met de blanke verlangende armen,
kusten hartstochtelijk den hoogmoedig-lachenden godenmond ...
Toen, eensklaps viel duister als een donkere sluier over het stralende beeld; de tempel verzonk, en stil als schimmen vergingen de
witte nymfen .... En nu was 't een kerk, groote cathedraal, die
zich uitboogde ver in 't rond, waar wierook walmde en priesterzang
steeg, waar geloovigen in aandacht processie volgden die rondging
met licht in witte gewaden .... Tot de cathedraal openging, barstend als een bloem in den zonnegloed, en de wanden steeds weken,
aldoor verder uiteen, terwijl een orgeltoon steeg en verfijnd, en
veredeld hooger en hooger zweefde, zich oplossend in de transparantie der licht-trillende sferen ... .
En toen was het haar of zij daalde als een vogel die moe werd
op een in den avond-wind zacht-wuivend aren-veld; de komende
schemering blauwde de verre verschieten, waar de schaapskudde
wegdeinde op de glooiende hei, en in den wind die van de zinkende
zon al koelte kwam brengen, bewogen suizend de donkere dennen
en ruischten van vrede, van veilige rust....
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— 0, hoe heerlijk! zuchtte Vera toen 't stil was geworden.
— 0, Oompie-lief, wat heb je me zalig laten droomen ...
Truus stond op, ging naar hem toe, drukte hem stil-snikkend de
hand, kon niets zeggen, want zij had begrepen hoe hij zijn liefde,
zijn hevige jonge -manne- liefde had uitgezegd, zij had de passie en
de begeerte er in gevoeld, en de adoratie, de knielende vereering
voor de uitverkorene, eeuwig verlorene .... tot de extaze in allerinnigste stijging boven de materie rees, en de resignatie in den
eenvoud van 't leven hem de eindelijke vrede en ziele -rust bracht.
Vera glimlachte, zalig nog in haar gedroom, en Truus snikte
zachtjes, terwijl zij probeerde hem toe te lachen met haar dik rood
gezichtje waarover groote tranen rolden.

Er was diner bij Mevrouw Termonde in de Parkstraat, de rijtuigen reden voor, dames in lange sorties, waar de lichte slepen
onderuit golfden, stapten uit, gingen de dadelijk -geopende deur
binnen, een knecht klapte de portieren dicht, en weer reden rijtuigen aan voor 't huis, kwamen jongelui te voet in pelsjassen
aanbellen met ernstiggeplooide gezichten alsof ze uit waren op
hoogst gewichtige zaken.
Boven stond mevrouw Termonde, statig in een zwart moiré- zijden
japon, haar witte haren even- gedekt door een klein kanten kapsel
waarin een paar diamanten vonkten, in een halven kring van gasten;
haar plechtigheid klaarde even op in minzaam begroeten, telkens
als weer een gast binnentrad die 't gewichtige gezicht dadelijk
sperde in 'n stralende verrukking, zoodra zijn zoekende oogen de
gastvrouw hadden ontdekt.
Na een vluchtige presentatie werd een allergeanimeerdst gesprek
opgezet, dat duurde tot de middendeuren werden opengeschoven
en plotseling al de heeren sprakeloos en automatisch hun rechterarm rondden en met de dames achter de gastvrouw aan in plechtigen optocht naar de andere kamer trokken.
Men zette zich, begon met de tafel-buren luchtig gepraat, oplettend tersluiks de tafelschikking, de bloemen, het zilver en het
aantal gehuurde bedienden.
Remi zat tusschen twee meisjes in 't wit: een heel teer lichtblondje, 'n freuletje Haeze, oogappeltje van Remi's mama, waarover
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zij hem dezen middag nog had gesproken: zoo'n allerliefst meisje
was Emilietje Haeze.... van zoo'n lieve en zoo'n goed geparenteerde familie .... en zoo'n uitstekende éducatie had zij gehad ... .
Hij sprak met haar op zijn gemakkelijke en ietwat toebuigende
manier en zag hoe bij eiken keer dat hij haar aankeek een vluchtig
blosje naar de zwakke transparante wangetjes steeg, terwijl een
stereotiep lachje aldoor haar toestemmende woordjes souligneerde,
want zij was 't altijd precies met hem eens, in alles, met elke
meening, bij iedere bewering. Toen uit overmoed weersprak hij
zichzelf, verdedigde de tegenovergestelde opinie en even dociel was
ze 't alweer met hem eens, lachte ze weer haar toestemmend lachje,
zonder goed te begrijpen waarover hij 't had, maar omdat zij nu
goed gezien had dat zijn oogen lichtblauw waren onder de lange
zwarte wimpers, terwijl ze vroeger altijd had gemeend dat hij bruine
oogen zou hebben bij zijn donkere haren. Zij lachte maar liefjes,
terwijl hij nu over zijn bord gebogen bijna proestte en haar
noemde: stom schaap... .
En midden tusschen 't onharmonisch dooreengepraat van schelle
en zware stemmen, hoorde hij plotseling heel duidelijk in zich
klinken 't warme weeke geluid van een diepe stem .... zag hij voor
de lichte kleurige menschenlijven een lange lenige en gracieuse gestalte, souple gaande in een donker kleed, hem toelachende met
haar rooden zinnen-mond, met haar diep-donkere oogen van
hartstocht.
En hij schrikte op alsof hij gedroomd had, toen 't scherp-droge
stemmetje van zijn linker dame, Lili Rodinger, hem vroeg of hij
ook jaagde?
Dadelijk stak Emilietje Haeze haar scherp neusje vooruit: ze wist
dat de Rodingers enorme jachtterreinen hadden en veel jongelui
daar in den jachttijd geinviteerd werden.
Zij keken elkaar aan, Emilie en Lili, plotseling in haar prachtig
gezichtjes de primitieve dier-haat opvlammend: twee-geéduqr
vechtende tijgerkatjes die elkaar aanblitsten ...
Tot Termonde kalm antwoordde:
— Neen .... ik jaag niet, en Emilietje's neusje triomfeerde,
terwijl Lilitje onnoozel, zich verbaasde:
— Hé, waarom niet? Is 't tegen uw principes?
Hij keek haar even lachend aan omdat zij zoo rekenschap vroeg,
maar hij antwoordde toch:
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— Ja; zooals hier gejaagd wordt tenminste .... Wel heb ik
onlangs, toen ik in Rusland was, op wolven geschoten..., maar
dat was een kwestie van zelfbehoud ... .
Oh, hoe vreeselijk interessant! Toe vertel u eens daarvan!
smeekte Emilietje, en zoo verdiept was ze in het verhaal van zijn
avonturen, dat haar lichte vochtig-glanzende oogen onafgewend op
de zijnen bleven gericht en zij in zoo ademlooze spanning 't heele
verhaal meeleefde, dat Lili eindelijk geërgerd een scheef mondje
trok en luidruchtig met haar anderen buurman begon te praten.
En van den overkant keek Mevrouw Termonde af en toe met
welbehagen „hoe goed die twee opschoten" en hoe allerliefst
Emilietje met haar onschuldig geheven gezichtje naar Remi luisterde,
die haar blijkbaar zoo veel te vertellen had.

Ze wisten 't nu wel allemaal, Dickie en Ange en Berthold en
zelfs andere vreemde menschen die gluurden en elkaar vertelden
dat „meneer Termonde iederen dag bij die schilderes kwam ".
Ze wisten 't dat hij op Vera verliefd was, dat hij geen dag kon
laten verloopen zonder haar te zien, dat hij zijn reis naar Italië
er maar aldoor om uitstelde, dat 't niet lang meer zou duren eer
hij haar vragen zou.
Dickie keek dikwijls naar Oom, vreezend den strijd hem aan te
zien dien hij zoo dapper sterk heel alleen in stilte had uitgevochten,
maar hij bleef op 't atelier komen met zijn zachten glimlach, en
altijd wist hij nog opwekking en bemoediging mee te brengen als
Vera soms na zonnige buien van hoog opjubelend geluk als in een
donkere wolk van melancolie verdwaalde, waar zij onmachtig onder
neerzonk....
Dan kon Angélique haar opmerkzaam zitten bekijken als zij zoo
lag op haar bank, neergesmakt door dien zwaren ondragelijken
weemoed, waar ze als gebroken langzaam weer van opkwam met
zware trekken om den mond en met doffe als uitgebluschte oogen.
't Was alsof Ange dan de trekken op Vera's gezicht zat te tellen
en ze er wel dieper in had willen griffen, dat ze er bleven, altijd.
Maar als er dan plotseling een vlugge stap naderkwam, 't bekend
geluid van 't haastig wegzetten van een stok klonk, de deur opensprong door een krachtigen duw en hij binnenkwam, hij Remi,
dan op dens drifte Vera's bloed op, glansden haar oogen
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den komende toe, plooiden de droeve trekken zich tot 'n gelukslachje en herkreeg in dat éene oogenblik haar expressief gezicht de
zeldzame charme waardoor sommigen in Parijs haar wel genoemd
hadden „pire que jolie!"
Ze wisten 't nu wel allemaal, Dickie en Ange en Oom, maar
alleen Vera wist 't niet en als een van allen er over sprak schudde
zij nerveus 't hoofd van neen, dat 't niet waar was, en immers
niet waar kon zijn!
— Maar Vera, zei Truus op een dag dat ze met haar beiden
alleen waren — iedereen ziet 't immers, niemand twijfelt er aan!
Toen boog Vera 't gezicht in haar beide handen, fluisterend:
— 't Kan niet, Dickie, 't kan immers niet.
— Waarom toch niet?
En dieper verborg ze 't hoofd, haar woorden smorend in 't kussen:
— Ik ben 't niet waard....
Verontwaardigd riep Truus:
— Maar Vera! jij hem niet waard? Waar is je trots?
— Weg.... weg... . fluisterde ze — m'n trots is weg, m'n
kracht is weg, alles, alles.. . . Er is niets meer dan dat éene, de
wanhoop van 't onmogelijke .... van 't onbereikbare....
— Vera.... maar m'n hemel..., ze zocht naar haar woorden,
zoo verbaasd was ze — ik herken je niet, ik begrijp niets van
je. Ben jij dat, jij, mijn trotsche, onbuigzame Vera, gooi je zoo
jezelf weg, alsof je niet dubbel, dubbel dien man waard bent....
— Nee..., nee.... riep Vera koppig — ik ben niets ... .
niets.... en hij is een god 1
Nu werd 't Dickie toch te erg:
— Maar m'n beste Vera, je bent in eens een eeuw achteruit gezakt!
Je bent net 't onderworpen Duitsche gansje van Frauen-Liebe and
Leben: „er der herrlichste von Allen .... ich kann es nicht fassen,
nicht glauben ...." Ik ken je niet meer, hoe ben je in godsnaam
zoo geworden? Jij was 'n moderne vrouw, sterk, zelfbewust, voelende wie je was en dat je iets was. En nu.... je ligt maar en
huilt en je vernedert je om aan z'n voeten hem te aanbidden.
Hoe ben je zoo veranderd, Vera?
— Ik heb hem lief, snikte Vera.
— Nu ja, dat weet ik , zei Dickie — maar je bent wel eens
meer verliefd geweest en toch nooit....
Vera richtte zich plotseling op, viel heftig uit:
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— Vergelijk dat nooit. Noem 't niet in één adem! Nooit heb ik
lief gehad, dat weet ik nu! Nooit heb ik dat gevoeld, dit alles
alles-omvattende .... En o god, Dickie, dat is-overhscnd,
juist 't vreeselijke, 't martelende dat toch in m'n verleden....
dat onherroepelijke is ... .
— Van Herten meen je, zei Truus kalm.
Snikkend boorde ze haar . gezicht in 't kussen:
— 0 niemand weet hoe vreeselijk dat verleden me martelt....
dat die man in mijn leven gekomen is.... dat ik aan dien man
heb gegeven wat ik nóoit, nóoit aan een mensch had mogen geven,
maar aan hèm alleen, aan hem, die de Eenige van mijn leven
had moeten zijn.
Truus stond op, ging naast haar zitten, dwong haar 't hoofd op
te heffen en zei toen beslist:
— Hoor eens Vera, dat gaat zoo niet. Ik kan niet aanzien
dat je je zoo ellendig maakt. Laten we eens kalm praten. Maar
kom alsjeblieft eerst eens uit de diepte van de vorige eeuw naar
boven. We praten dus nu als moderne menschen, niet waar?
Als vrouwen van onzen tijd? We hebben dus afgedaan met de conventioneele moraal en met traditioneele vooroordeelen. We erkennen
dat „recht van den man op 't verleden van de vrouw" toch niet
meer? Er is volstrekt geen reden dat een jonge man er maar op
los zou mogen leven en een jonge vrouw zich alles zou moeten
ontzeggen, alleen opdat een problematieke echtgenoot in de toekomst
die zelf moe is van al 't plezieren, dan juist zoo'n onnoozel maagdmeisje wel pikant vindt. Wanneer twee menschen elkaar vinden en
van elkaar gaan houden, dan vind ik 't al héél mooi als ze dan
waarlijk heel hun volgend leven uitsluitend en geheel en al aan
elkander geven.... En dan vind ik dat ze met elkaars jeugdverleden evenmin te maken hebben, als met den eersten kindertand
dien ze hebben moeten wisselen, of met de pop waar ze huishoudentje mee hebben gespeeld.
— Ach nee, Dickie.... nee.... dat is allemaal heel grappig om
't zoo eens te zeggen .... maar 't is niet waar. Ik voel 't: hij heeft
recht op m'n verleden.
Onverstoorbaar ging Dickie voort:
— Goed. Aangenomen nu eens dat hij dat heeft, maar dan
heb je 't toch evengoed op 't zijne. Nu.... en denk je soms dat
hij niet honderde avontuurtjes in zijn ,verleden heeft?
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— Natuurlijk heeft-ie dat, zuchtte Vera.
— Nu, dan moet je hem wei erg minachten? Want 't is
toch precies 't zelfde, dat heb je zelf meermalen beweerd.
— O ja.... theorieën! zei Vera — Zoolang je van niemand houdt,
kan je zulke dingen beweren, maar als je iemand lief hebt, dan
voel je dat 't niet 't zelfde is. Ik voel nu, ik weet nu, dat ik
iets moois, iets hoogs heb verknoeid! .... dat ik gedaald ben....
gedaald ...
— Dus je acht jezelf er minder om, jezelf en mij, omdat wij niet
zooals Angélique met list en berekening wisten te flirten, en den
man op 't laatste moment de deur voor den neus dicht konden slaan,
zooals zij? Daardoor staat Ange zooveel hooger dan wij, niet waar?
Wij die ons lieten gaan in jongen onberekenenden overmoed,
die wat liefs en wat moois brachten in 't armoedig bohémienleven
van een jongen kameraad .... Ik heb er geen spijt van, Vera, dat
ik Dallart niet heb laten weggaan toen hij dat vreeselijke bericht
van zijn vader kreeg .... toen hij den heelen nacht in mijn armen
heeft liggen huilen en zich zeker van kant zou hebben gemaakt als
ik hem niet bij me had gehouden en getroost en bemoedigd.
dat is dus slecht geweest en immoreel in jouw oogen, niet waar?
Maar ik heb er geen spijt van en ik zal er nooit spijt van hebben
ook, al zou ik later misschien een ander vinden, van wien ik weer,
en al was 't nog meer, zou kunnen houden.
Dickie's borst ging heel snel op en neer en haar oogen werden
vochtig: zij doorleefde plotseling weer alles, dien nacht van ontzet
wanhoop .... Dallart die maar snikte en telkens woest-tinge
overeind wou en zij die hem geen oogenblik los durfde laten uit
angst dat hij zich dan zou gaan doodschieten .... en even vergat
ze Vera daardoor, tot ze haar hoorde:
— Neen, Dickie, je bent niet slecht, dat weet ik toch wel! Je
bent In -goed.... maar Dickie, je zal 't inzien, misschien pas later.
later als je eens iemand zoo aanbidt. dart zal je ook voelen wat 't
erge er van is: 't erge dat je niet meer waar kan zijn, dat
er iets onwaars .... een leugen in je leven komt.
— Dat zou dus in een man z'n leven ook zoo zijn?
Vera schudde zacht 't hoofd:
— Neen. Zooals de wereld nu is, verwacht je 't niet van een
man. Men weet 't.... een man behoeft niet anders te schijnen
dan hij is; maar een meisje wel. Men verwacht van haar
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niet dat.. .. dat zij zoo iets in haar verleden had..., en daarom,
als ze 't verzwijgt..., is ze onwaar, liegt ze....
— Je zou 't hem dus willen zeggen?
— Ik geloof dat ik 't zou moeten zeggen .... antwoordde Vera
zacht. — Ik geloof dat je geen geluk op een onwaarheid kan
bouwen....
Truus schoof recht in haar stoel, zei toen:
— Wil ik je nu eens zeggen hoe ik over die waarheden denk?
Ik vind dat er een heele boel waarheden zijn die honderdmaal
beter niet aan 't licht waren gekomen. . .. die alles verstoren,
omversmijten, verwoesten, en hoegenaamd geen goed doen. En tot
dat soort waarheden zou ik een dergelijke ongevraagde bekentenis
rekenen .... tegen iemand die.... wie weet nog hoe diep in de conventie zit, die bovendien niets weet van de omstandigheden .... van
de motieven die je er toe brachten .... die zoo iets uit de verte
niet kan beoordeelen ... .
— Dickie, vroeg Vera — waarom ben jij toch geen advocaat
geworden ?
— Omdat de wereld nog niet rijp is voor mijn ideeën! glimlachte Dickie. Toen ging ze door, inniger. — In ernst, zoo iemand
nu als Termonde die hier in zoo'n Haagsch kringetje uitgaat en daar
allemaal van die Haagsche nufjes ontmoet, die 't al een heele
emancipatie vinden als ze alleen opeen fiets naar 't tennisveld gaan,
hoe zou die nu iets van dat gekke bohème - leventje van ons daar in
Parijs kunnen begrijpen? Wat weet hij er van hoe wij daar alleen
aan ons lot overgelaten waren.. .. hoe jij daar terecht kwam in dat
wilde clubje .... hoe we maar voor ons zelf moesten zorgen,
maar moesten zien dat we 't hoofd boven water hielden..., en bij
al onze vrijheid en onder alle verleidingen ons staande moesten
houden .... Nou.,., ik zou die Haagsche nufjes wel eens in onze
plaats hebben willen zien! Jij hebt waarachtig lang genoeg gevochten
eer je toegaf.... en toen was 't, geloof ik, nog meer uit meelijden
met hem, omdat hij ook eenzaam was en omdat hij anders zeker
naar de haaien zou zijn gegaan....
— 0, god ..... god .... waarom is die man toen op m'n weg
gekomen, zuchtte Vera. — Zie je.... daarom kan ik Ange zoo
benijden .... ja benijden dat zij tegenover haar liefde zal kunnen
staan met open oogen .... En ik die alles, alles aan mijn god zou
willen offeren .... ik moet iets achterhouden, een stuk van mijn
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Dickie schudde 't hoofd, zei toen:
— Er is een andere waarheid, een veel betere en die hem veel
gelukkiger zal maken: waar zijn in je gevoel, in je toewijding aan
hem. Waarom spreek je van offeren aan een god! Hij is een

mensch ...
— 0! riep Vera hartstochtelijk — Is hij geen god?! Is hij
geen god van kracht en van schoonheid? Kan hij niet alles, weet
hij niet alles als bij goddelijke intuitie?
— Neen, zei Truus bedaard — dat zie jij zoo omdat jij heel
artistiek hem vermooit tot 'n ideaal. Jij ziet altijd in de menschen
wat je in hen wil zien. .. . Je hebt heelemaal geen menschenkennis ...
Je ziet hem niet zooals hij is, evenmin als je Ange ziet zooals zij is
en.... Ze hield plotseling op; ze had op de lippen om te zeggen
dat ze ook Berthold volstrekt niet zag zooals hij was, maar ze voelde
dat 't beter, voor Oompie veel beter was, als Vera hem maar nooit
begreep. Ze ging daarom voort, half lachend: — en mij zie je ook
heelemaal niet zooals ik ben. Je vindt mij een koel -redeneerende
matter-of-fact-like juffrouw en.... au fond zie je, ben ik eigenlijk
een sentimenteele ziel ....
— 0 Dickie! protesteerde Vera — jij sentimenteel.... Dan
zou je nooit op Dallart verliefd zijn geworden!
— Waarom niet? Omdat hij niet zoo mooi is als Max of als Termonde? Ik hou niet van hem om zijn gezicht. Ik kan best van
iemand houden die leelijk is.
Vera schudde 't hoofd:
— Ik niet.... dat zou ik niet kunnen. Wel houden natuurlijk, maar niet.... lief-hebben. Mijn oogen moeten liefhebben,
evengoed als mijn hoofd..., als mijn ziel. Mijn oogen moeten
aanbidden, zooals ze een god, een Phoebus Apollo zouden
aanbidden.
Dickie zei:
— En ik ben blij dat Dallart geen „bel homme" is. Ik vrees
dat 't heel moeilijk is voor een mooien man, ik geloof nog moeilijker dan voor een mooie vrouw, om goed en eenvoudig te blijven
onder al de hulde en bewierooking die hij overal in ontvangst
heeft te nemen.
Vera zei een beetje geraakt:
— Dat heeft wel iets van een beschuldiging tegen Termonde.
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— Neen Vera, ik geloof wel dat hij een goeie kerel is,
heusch .... maar.... ja.... je zal er wel boos om worden, maar
hij heeft iets .... over 't paard getilds .... iets aanmatigends gekregen....
Vera's voorhoofd fronste.
— Zie je wel, daar word je al boos, zei Dickie — maar dat
moet je niet zijn, want ik erken dadelijk dat hij daarvoor zelf niet
aansprakelijk is; maar de menschen zijn 't die hem hebben bedorven. Ik ben zeker dat hij een heel goed hart heeft.. .. en dat
ik ook veel van hem zou kunnen houden, als dat te veel gefêteerde,
al te zekere van zich zelf, dat héel- overmoedige een beetje van hem
af kon gaan .... Maar er is misschien maar éen ding dat z'n
goeie hart en z'n echte ziel naar boven zou kunnen brengen....
iets wat hij nooit gekend heeft....
Ze hield op, peinzende.
— Wat dan? vroeg Vera.
Toen zei Dickie heel zacht:
— 'n Groot verdriet .... geloof ik.
.

De jongelui met de gewichtige gezichten hadden weer aangebeld
en behoorlijk hun digestie-visite gemaakt op den donderdagmiddag
van mevrouw Termonde; coupeetjes waren weer voorgereden
waaruit dames in bontmantels met groote bepluimde hoeden stegen,
ook Emilietje Haeze en Lili Rodinger waren gekomen, de eene
heel vroeg, berekenend dat dan, wie weet, de zoon nog niet uit
zou zijn en een toevallige ontmoeting alsdan niet onmogelijk scheen,
de andere heel laat, omdat zij eens, verleden jaar, 't getroffen
had dat Remi toen thuiskomend, nog even was binnengekomen,
vragende een kopje thee. Zij zat tot half zes, toen durfde ze niet
langer en nam afscheid.
Mevrouw bleef alleen, een beetje moe van haar middag. Zij
leunde even in haar stoel achterover, niet al te gemakkelijk, want
daar gaf zij nooit aan toe. Zij vond achteroverliggen in een stoel
onbehoorlijk, om zoo even te leunen als ze nu deed, moest ze zich
wel heel moe voelen. Haar gewoonte was heel rechtop te zitten en
rechtop te loopen en 't hoofd hoog te dragen, zoodat ze altijd iets
statigs, vorstelijks in haar optreden had. Er vloeide van haar
lippen, van hare vingertoppen als een stroom van plechtigheid en
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't was geheel onmogelijk zich mevrouw Termonde jong en dartel
voor te stellen; zelfs Remi herinnerde zich haar altijd deftig, altijd
in majesteitelijke ongenaakbaarheid gehuld.
Remi kwam thuis, hing jas en hoed in de gang, warmde even
zijn koude handen aan de groote vulkachel die daar geregeld van
i November tot i Mei gloeiend stond, vroeg aan den stillen deftigere
knecht:
— Mevrouw is zeker in den salon?
Hij vroeg dat zoo, hoewel hij 't evengoed wist als de knecht,
eigenlijk om z'n eigen stem te hooren, om iets te zeggen, om zich
wat te hooren beweren en die vreemde beklemming die hem plotse
zijn keel zat weg te praten. Want hier in eens, in de atmos--ling
feer van regelmaat en plechtigheid die in de vestibule al om-hing,
die steeg van de heel -dikke geluid-smorende loopers, die daalde em
klom mee met de breede glanzende trap, die zat in 't zwart livrei
van den knecht en uitging van zijn gedempte plechtige stem, hier
in die ongekreukelde allerdeftigste atmosfeer vond Remi 't plotseling
heel moeilijk. . - . En de moeilijkheid vermeerderde bij elke trede
die hij opklom. Op 't portaal leek 't hem bijna ondoenlijk, en toen
de deur openging en hij in den salon stond tegenover zijn moeder
die recht was gerezen dadelijk bij 't hooren van zijn stap en hij
de onveranderlijke regelmaat zag van 't halve kringetje stoelen,
geschikt bij de canapé, en 't tafeltje dat op altijd dezelfde plaats.
stond, met 't steeds precies-eender gecombineerde theeblad ... .
toen was de moeilijkheid zoo verschrikkelijk groot dat die onoverkomelijk scheen en hij, flauwtjes, plannen van uitstel ging zitten
beramen....
Onderwijl vroeg hij vormelijk:
— Veel visite gehad, mama?
En mevrouw vertelde, noemde namen, sprak over mevrouw die
en meneer zoo-en-zoo en over Emilietje natuurlijk, die altijd zoo,
allerliefst en zoo vol attentie voor haar was ... .
Zij vertelde en zei haar aanmerkingen, plechtig van uit hare
hoogte, op menschen die dit en anderen die dat hadden gedaan
of gelaten en al dien tijd deed Remi of hij luisterde, denkende maar
steeds: — hoe zeg ik 't haar en hoe zal ze 't opnemen?
Tot hij eindelijk, met wanhoops -moed plotseling zei:
— Mama.... ik.... ik heb u wat te vertellen. Hij ademde diep:ziezoo, nu moest 't gezegd worden, nu kon hij niet meer terug.
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Mevrouw rees nog rechter, zat nog hooger; vragend trok ze haar
wenkbrauwen op.
— Iets te vertellen?..., herhaalde ze nog niet willende begrijpen,
,en als wantrouwig tastend voordat ze 't ging vatten.
— Ja, zei Remi, met een gemaakt-opgewekte stem, die telkens
als van angst even moest beven: — Ja.... ik heb een groot
besluit genomen .... mama. ik.... wil gaan trouwen.
— Zóó? vroeg mevrouw gespannen.... ze dacht aan Emilietje .... zou die 't zijn.... zou die 't misschien toch wezen?
Toen plotseling viel Remi in, om nu in godsnaam maar in eens
.alles te hebben gezegd:
— Met Vera Meyrinck ... .
Hij keek zijn moeder aan, en hij zag dat ze tuimelde van de
hoogte van haar illusies. Vaag herinnerde ze zich dien naam wel
eens gehoord te hebben.... Waar ook weer? Was 't een schrijfster....
of een chanteuse .... of.
Ze vroeg, met de oogen knippend:
— Wie is dat, Remi?
Hij trachtte te schertsen:
— Een heel lief meisje, mama! Maar toen de scherts niet werd
.opgenomen, in kilte bleef aarzelen, als 'n huiverend kind dat niet
binnen mag komen, ging hij wat zakelijk voort:
— U weet 't wel, mama. Zij is artieste, 'n heel knappe schilderes ...
herinnert u zich niet dat wij samen op de laatste tentoonstelling
werk van haar zagen?
Mevrouw Termonde wist 't nu al; ze had haar zelf ook op die
tentoonstelling gezien en ze herinnerde zich hoe zij afgeschrikt was
door die zwarte oogen, door dien wild- lachenden mond, door heel
die lange slanke élégance waaraan nog 't gedurfde Parijsche
cachet zat, ook herinnerde ze zich nu haar schilderij, en ze
vroeg heel uit de hoogte:
-- Was dat niet..., die groote schilderij .... van dien gehéélnaakten jongen?
Remi voelde, proefde de afkeuring in haar vragen, in haar
kijken, in haar zwijgen zelfs. En niet gewoon dat iemand hem
dwarsboomde of afkeurde wat hij deed of doen wou, begon zijn
stem ook haar smeeïge buiging te verliezen en trok zijn gezicht strak
en fronsten zich licht zijn fijne donkere wenkbrauwen.
Zoo, met koele harde gezichten en met droge teleurgestelde
,
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stemmen behandelden moeder en zoon verder „de zaak ", terwijl
Vera met oom en Dickie zat, vasthoudend hun beider handen,
klemmende in haar krampachtige greep hunne bevende vingers,
nog niet durvende en kunnende gelooven aan haar on-omvatbaar
geluk, hun smeekende haar niet wakker te maken als 't een droom
was, een stralende droom, dien zij, van werkelijkheid onbewust,
mocht doorleven....

De winter verliep onder grijze luchten die even uitsneeuwden en
weer wegdreven op den killen ziltigen zeewind. Koud-nat blies de
wind en smolt de dooiïge sneeuw, maakte modder en plassen,
waarin de aandrijvende grijze luchten weer even uitsneeuwden en
weer even wit maakten wat dadelijk daarna weer water werd
en slik en stroomende rimpelende meren. De grauwe winter,
naargeestig, droef, drukte op de menschen die ziek werden en
melancoliek, klagend over de vocht en den wind en over de modder
die, niet op te redderen, altijd weer neerlag, altijd weer kleefde
op de straten, omdat de wind enkel nat; meebracht, ziltig uit zee,
en den grond niet drogen kon waar 't telkens even op sneeuwde
met kleine losse dooisneeuw- vlagen, dag na dag.
De menschen voelden den druk en tobden over den somberen
ongezonden winter; elke nieuwe ontmoeting was pretext om de
wederzijdsche klacht over 't weer aan te heffen. Maar vaagjes
glimlachte, als men haar aansprak, Vera ten antwoord. Zij
lette 't niet op, wist 't nauwelijks of 't sneeuwde of waaide
of regende, zag alleen maar zon om haar heen, spiegelde zon en
straalde zon uit, kon geen somberheid zien en geen duister, want
overal droeg ze mee 't uitstralende, haar als een glorie omschijnende licht.
Zij zag geen moeilijkheden, voelde ook niet de ernst van de
disharmonie die er krijschte in elk woord, bij elke geuite gedachte
tusschen Remi's mama en haarzelf.
Hij lette 't op, verdrietig, maar voelende dat 't onvermijdelijk
was en zou blijven; zij zag 't, luchtig denkende: een ouderwetsche
dame , een beetje steil en deftig-voornaam, maar wier sympathie
immers gewonnen zou zijn als de moeder zou zien hoe gelukkig
haar zoon was.
Zij zag haar in het licht van haar eigen geluk en zij vormde in
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haar fantasie zich een beeldje van lieve meegaande mama en zag 't
niet, merkte 't niet, hoe van alles in haar, van 't vreemde bloed
dat haar maakte anders dan de anderen om haar heen, zijn moeder
een afkeer voelde, ingeboren, onoverwinnelijk.
Mevrouw poogde wel, correct als zij was, haar aanstaande
schoondochter met iets als vriendelijkheid te ontvangen; zij nam
't op zich als een moeilijke plicht en trachtte als ze kwam haar
strak gezicht minzaam te plooien. Maar altijd, ongelukkig en geheel
onbewust, bedierf Vera 't zelf, nooit correct zeggende of doende
dat wat mevrouw, correct, van haar verwachtte en verlangde, soms
in een stemming van stil-extatisch droomen vergetend te praten en
niet luisterende naar wat mevrouw vroeg, soms, even erg van incorrectheid, ongevraagd 't woord alleen nemend, aldoor vertellend,
sprekend met Remi, niet ziende hoe mevrouw de wenkbrauwen
fronste en den mond ontstemd en geërgerd samentrok....
Vera dacht er niet over na en wist 't ook nauwelijks, zoo zonder
leiding als ze was opgegroeid en door haar vrij ongebonden leventje
ongeschikt geworden voor een omgeving van regelmaat, geheel
vervreemd van den levenskring van menschen, wier gedachten alle
zich spitsen op étiquette er vormen, die kwesties maken van een
kaartje met een vouw of een kaartje zonder, die iemand veroordeelen om 't neerleggen van een vork zoo, of 't opnemen zus van
een kopje thee ... .
't Was onbewust maar fataal dat ze aldoor mistastte, glimlachend
zeker dat alles heel goed ging, begaande kalm weg vergissing op
vergissing.
En al de vergrijpen tegen étiquette en conventie stapelden op
tusschen haar beiden als een muur van groote onverduwbare
brokken, een muur dien Vera niet zag, en die telkenmale breeder
werd en hooger en meer onoverkomelijk.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mevrouw Termonde gaf te hunner eere een klein dineetje. Vera
kleedde zich, deed een geel-zijden japon aan en probeerde voor den
spiegel een orientale parure, die Remi haar eens gegeven had, meegebracht van zijn reizen. Zij glimlachte tevreden toen ze den gouden
diadeem om haar zwarte haren legde en de afhangende munten en
kralen haar oogen beschaduwden. Het klingelde zacht om haar hoofd
als ze ging en toen ze wegreed in 't rijtuig hoorde ze 't als een zilveren
muziekje, ze voelde 't koele metaal langs haar voorhoofd en slapen
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als een streeling van wellust, en de licht - rinkelende geluidjes ver
haar van 't verre fantastische Oosten, ze hoorde er verhalen-teldn
in van de duizend-en- een - nacht, ze voelde zich sultane .... of
prinses .... priesteres .... odaliske ...
Het rijtuig hield stil, vlug sprong ze er uit en zag verbaasd in
het gezicht van den knecht, die naar haar staroogde met half-open
mond als verstijfd van ontzetting. Zij lachte in eens overmoedig
luid op, met een galm door het hooge deftige huis, een galm
die weerklonk tot in den salon, waar mevrouw met een paar gasten
zat te praten in onkreukbare correctheid, aan elkaar klagend over
de vocht en den wind en den somberen ongezonden winter....
Toen ging de deur open en lachend nog, rinkelend met haar
munten, stond Vera in 't goud - glanzend geel als een dolle bacchante
midden in den salon, midden in de ijzige stilte op eens, tusschen
de doodelijk verschrikte gezichten, tegenover de in ontsteltenis
groot-openende oogen van de gastvrouw en van al hare gedistingueerde, aristocratische, deftige gasten....

— Lieveling, zei Remi later — die diadeem staatje prachtig....
maar.... doe hem niet meer aan als je hier bij mama komt.
't Is zoo absoluut niet iets naar haar smaak, zie je.
Vera keek verwonderd.
— Zou je denken? Best hoor.. .. een anderen keer géen diadeem!
en ze lachte maar, bereid 't ieder naar den zin te maken in
haar zonnige gelukkige stemming, die in haar was als een voort
heerlijk-zacht bedwelmend en als vernevelend de verre-durenos,
donkere geheime dingen, zoodat ze weg waren, ver-weg verschoven
en niet meer te onderkennen schenen.
Wel even, als een pijnlijke steek, flitste de herinnering terug
bij 't vertellen soms van Parijs, waarnaar Remi, geamuseerd door
't kijkje op dat artiesten-wereldje, dikwijls vroeg.
Dan plotseling haperde 't verhaal, bleef zij voor zich uitzien,
voelend: ik huichel, ik ben niet waar .... ik moet 't zeggen ... .
En dadelijk daarop bekroop een doodsangst haar, zoodat zij bevend
weifelde: 0 god.... moet ik 't dan toch zeggen?
Dan herdacht ze Dickie's woorden: er zijn waarheden die alles
verstoren, omverhalen en verwoesten, en terugschrikkend weer,
zweeg ze.
Eens gebeurde 't dat Remi sprekende over de schilders die zij
III
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daar ontmoet had, den naam van Van Herten noemde, wetende
dat hij tot de jonge Hollanders behoorde die in Parijs waren gaan
studeeren. Een oogenblik zag ze niets meer.... het suisde haar
in de ooren .... ze opende den mond zonder geluid te kunnen
geven .... nu kon ze niet langer zwijgen .... nu moest ze ... .
Maar Remi, die niets merkte, sprak gewoon door, het moment
was voorbijgegaan .... en Vera bleef zwijgen met 't gevoel dat ze
hem bedroog, dat ze zwijgend zat te liegen.
Dat waren wel de donkere stippen, de vlijmende steken van
angst soms, maar dadelijk daarna vloeide weer het geluk van 't
heden als een machtige golf daarover, alles wegspoelend naar de
diepte, naar den donkeren bodem, ongezien, ongeweten.

In 't late Februari - middag-licht zaten Remi en Vera samen in 't
atelier, voordat de „getrouwen" zooals zij hen noemde: Truus,
Ange en Oompie er nog waren. Een paar maal in de week vonden
allen elkander in de gezellige atelier- omgeving, dan speelde soms
Berthold en dikwijls zong Ange, die nu weer plotseling de groote
plannen had laten varen en beweerde dit seizoen in den Haag te
moeten blijven om nog eens duchtig te studeeren.
— Graag gelooven .... bromde Dickie tusschen de tandjes
toen ze 't hoorde. Zij kon Ange minder en minder uitstaan tegenwoordig, vond hare pretenties om Patti na te zingen onzinnig en
kon niet begrijpen dat Vera en Remi plezier hadden naar haar te
luisteren. Alleen aan Oompie, maar die zei 't niet, merkte Truus
dat hij niet van Ange hield, en dat 't accompagneeren van dat
scherpe stemmetje hem soms 'n schrijnende pijn deed ...
Remi zat over Vera, hij stak de armen uit:
— Kom nu even bij me.... dadelijk komen de anderen, en
dan heb ik je maar half.
Zij kwam bij hem, zijn hoofd tusschen haar handen nemend,
diep en lang hem in de oogen ziende en toch zich niet naar hem
toebuigend voor een omhelzing. Ze durfde nooit hem kussen zooals
ze in gedachten deed, zoo wild, zoo toomeloos hartstochtelijk ...
Ze durfde niet, bang voor haar eigen passie, vreezende hem met haar
woeste uiting te verschrikken. Ze hield zich in, ze was bijna teruggetrokken als hij haar omhelsde, zei 't alleen maar met haar streel
bekende alleen daarmee haar liefde en haar stralend geluk.-ogen,
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Hij stond op, haar aldoor aanziend als hielden die oogen hem
vast, magnetisch, en hij sloeg beide armen om haar tenger lichaam
dat in die knelling souple zich gaf en rusten bleef op zijn arm;
toen fluisterde hij:
— Géef me 'n zoen nu.
Zij zag de vragende, eischende oogen die haar niet loslieten en
den hoogmoedigen mond die nu in de vraag even opende en de
tanden deed oplichten; ze voelde hoe het aangebeden mooie
gelaat naar haar toeboog en dichter kwam, en, als voor een te
verblindend licht, sloot ze de oogen, voelende de half- openende
mond zich vastdrukken op haar trillende lippen, en toen, voor 't
eerst, gaf ze hem in haar zoen zonder terughouding meer, in
oppersten gevensdrang, het innigst van haar liefde-ziel in een
sidderenden snik van genot. En dwars door de nauwelijks te dragen
wellust van 't oogenblik vlijmde plotseling de zekerheid in haar:
dit is 't hoogste.... 't opperste geluk geweest..
Zij wist niet waarom ze zoo dacht, begreep niet van waar de
gedachte kwam, kon niet verklaren waarom er droefheid in haar
viel, plotseling verdonkerend het groote stralende licht.
Als een waarschuwing leek 't van iets dat komen zou, donker,
noodlottig, maar onwillig om te gelooven bestreed ze 't als verbeelding, als dwaze sombere gedachten. En toen hij langzaam zijn
armen ontsloot en nog de streeling zocht van haar blik, zag hij
haar oogen vol tranen, terwijl haar mond hem toelachte, onbezorgd.
Er werd gebeld.
— Daar zijn ze al, zei Vera, zich haastend om voor thee te
gaan zorgen.
Ange kwam binnen, dadelijk vragend als met schrik:
— Hé Vera.... wat is er? Scheelt er wat aan?
Vera ontkende lachend, maar toen ze met de hand even haar
wang aanraakte, voelde ze nog een traan die haar ontkenning
weersprak.
Ange begroette Termonde met haar lief kinderlijk lachje en zei
toen als een schertsend verwijt:
— Wel, wel, Vera, ik dacht dat je nu toch van je treurigheid
genezen was!
— Treurigheid? herhaalde Remi vragend.
— Ach, onzin .... weerde Vera af, wat ontstemd.
— Onzin? zei Ange met een lachje, — nu dan had meneer
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Termonde je maar eens op je bank moeten zien liggen als een
smachtende Ariadne.
Vera's wenkbrauwen trokken samen: zei die Ange nu waarlijk
zulke dingen met opzet .... of.... Zij keek naar het rustige egaal mooie gezichtje, naar 't kleine mondje, waarvan de bovenlip lichtjes
optrok zooals een kindermondje in naïeve onschuld..., neen 't
kon geen opzet zijn, 't was een onhandigheid geweest, als van een
enfant terrible .... wie je lachend de domheid vergeven moet.
Ange had haar manteltje en haar handschoenen uitgetrokken,
vertelde:
— Truus is Oom even gaan halen; zij maakt zich altijd zoo
ongerust over hem als hij alleen op straat moet loopen, maar ik
dacht: ik zal maar vast naar Vera gaan en haar een beetje helpen
met theeschenken en zoo.... dat vind je immers goed?
— 0 ja, graag, zei Vera — ik prefereer bediend worden
boven zelf bedienen, als ik de keus heb. Zij lachte weer vroolijk
en wiegde zich op en neer in een schommelstoel.
— 0 en ik juist niet, zei Ange, met groote bedrijvigheid bezig
aan 't theeblad — ik zou juist niets liever doen dan de menschen
aldoor goed doen en bedienen en helpen. Vooral als 't menschen
zijn van wie ik ho{11
Remi keek naar haar, zooals ze daar bezig was en 't trof hem
hoe in 't meisje al 't lief- verzorgend moedertje uitkwam; zij had
vooral een manier om de oogen diep neer te slaan en als van
ijverige inspanning 't mondje even te openen, waarbij ze zoo heel
en al de dienende liefde werd, dat Termonde onwillekeurig als tot
zich zelf zei:

— Santa Madre .... Madonna....
Ange hoorde 't blijkbaar niet, haar oogen bleven naar beneden
zien naar haar handen die de kopjes verschikten, maar Vera keek
op, glimlachend:
— Ja, niet waar, een Santa Madonna .... zoo heb ik haar
ook altijd genoemd, niet waar Ange?
Maar Ange kleurde en beweerde dat bijnamen maar nicknames
waren en zij volstrekt niet op een Madonna kon lijken.
— Toch wel .... peinsde Remi — maar op welke? Van de oude Italianen in ieder geval .... van Mantegna misschien .... of van Lippi ...
We zullen de gelijkenis gaan zoeken, Vera! lachte hij Vera toe, doelende
op hun reis die nu meteen zijn uitgestelde reis naar Italië zou zijn.
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Zij glimlachte terug, zond hem haar liefkozing met haar oogen
die nu half-dicht waren, teekenend in het matbleek gezicht twee
donker -fluweelige streepen. Toen sloot zij ze even en zij zuchtte van
angst om 't te groote, onbegrijpelijke geluk... .
Truus en Oompie kwamen de trap op. Oom liep langzaam
tastend, omdat hij, zoo plotseling na 't groote buitenlicht, niets
zien kon in huis. En dikke Truusje kwam ook bedaard naar boven
om niet buiten adem te raken.
Ange, die de hostiliteit van Truus telkens wel merkte al toonde
ze 't nooit, spotte even:
— Daar komt 't bezadigd Oom -en- Tante-paar aanzetten!
— Zeker, zei Dickie die altijd een antwoord had — ik ben
Vera's suikertante .... jij bent de eenige niet die er een Brusselsche
tante op na houdt.
Ange sloeg in eens de oogen op en Truus bleef haar een oogenblik verbaasd aankijken .... nog nooit had ze die oogen zoo vreemd
zien samentrekken, zoodat ze bepaald scheel werden..
Maar Ange's oogleden waren dadelijk weer gezakt en vol ijver
vroeg ze Berthold:
— Hoe maakt Oompie 't vandaag? Mag ik u een kopje inschenken? En maken we straks nog een beetje muziek?
Dickie viel haar in de rede:
— Neen, vandaag moet Oom zijn nieuwe fantasie spelen! Ik
heb er straks al een stukje van gehoord! Prachtig is 't! Prachtig!
juichte ze.
Oom had een rol papier bij zich, hij rolde het open en wees
Vera de opdracht.
— Voor mij? Is 't voor mij? vroeg Vera.
Toen zei Oom heel vast:
— 't Is jouw bruidslied, Vera. En meteen stond hij op om
naar de piano te gaan en liepen Ange en Truus al tegelijk er heen
om zijn stoel klaar te zetten en de piano te ontruimen die vol lag
met schetsen, boeken en muziek.
Berthold begon te spelen terwijl zij beiden bij de piano bleven
luisteren en Remi leunde op Vera's stoel, zijn hoofd vlak bij 't
hare, af en toe even haar zachte glanzende haren met zijn lippen
aanrakend.
Berthold speelde, en de muziek juichte in volle accoorden hoog
en victorieus, zong dan een weeke melodie in triolen die als 't
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harte - bewegen golfden en versnelden en dan vertraagden in den
overgang naar een gebonden sereene fraze die ver uitklonk als
een verheerlijking, nam dan in kalmer tempo de melodie weer op,
die nu rustig werd afgesponnen in de rechterhand, terwijl daartegenin een hartstochtelijk bewogen motief in de bas aanzwol als
nauw bedwongen passie, eindelijk overstemmend de zoete melodie
en plotseling overwinnend, krachtig als heerschers- geluid, weer
opjuichte in de hooge victorieus schallende accoorden, die de blijde
mare verkondden, ver -uitbazuinden de gulden mare van 't jonge
liefde-geluk!
Toen de muziek zweeg en de meisjes applaudisseerden, roepend
prachtig, prachtig, bravo! en zich overbogen naar Oom, die stil
zat, stil - verloren nog in zijn droom, keek Remi Vera aan en zag
haar gezicht als nieuw bezield, elke trek als oplevend, opschijnend
als van een innerlijk licht, zoo trillend van emotie dat zij niets
zeggen kon, geen woord uitspreken kon ... .
Nog nooit had hij haar zoo gezien, zoo als verheerlijkt in extaze,
en zich niet kunnende bedwingen, trok hij haar aan zijn borst en
kuste haar mond, onverzadiglijk ...
En Oompie zat nog stil gebogen, voor zich starend over de
toetsen, terwijl Vera in Remi's armen lag en Ange van uit de
verte naar hen beiden keek met scherp-turende oogen en onbewogen
gezicht, als een loerende kat.

Vera had met Dickie gewandeld en van de buitenwegen brachten
zij elzen- en wilgen-takken mee waaraan al bloesem-katjes hingen
als souple rupsjes, of zilver-grijze knoppen zwollen, die op den eersten
luwen dag wachtten om goudgeel te bloeien, te stuiven en heel den
struik te bepoeieren met de gulden overdaad van hun lente -bloei.
— „Und es wird doch Fruhling werden !" riep Dickie. — Zie je
nu wel met al je sombere gedachten, dat 't geluk tóch is gekomen?
Vera glimlachte, maar in eens voelde ze 't weer: den angst, die
telkens achteruitgeschoven, weggeduwd, ondergehouden, toch opkwam, toch vreten kwam, onverjaagbaar, aan haar geluks-zekerheid, aan de rust van haar ziel.
— Wie weet? ... dacht ze bang, zonder 't uit te spreken, omdat
ze wel wist dat Truus haar uitlachen zou of beknorren.
— Ga je mee naar binnen? vroeg ze, toen ze bij huis kwamen.
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— Graag, zei Truus die moe was en aan den grooten stoel
dacht op 't atelier.
Zij gingen naar boven; hijgend zat Dickie dadelijk neer, terwijl
Vera even nakeek wat er gekomen was: een paar tijdschriften,
een brief..
Plotseling keek Truus op: wat deê Vera? Zij zag haar staan bij
de tafel, starend in een brief met oogen als gek, dood-wit, doodstrak... - de mond openzakkend .... alsof ze stierf.
— Vera! riep ze verschrikt.
Toen ineens zag ze haar neer-knakken, in elkaar zakken tegen
de tafel aan, op den grond.
— M'n god.... wat is er toch? Zij vloog op, naar Vera toe,
die daar zat met haar dood-wit gezicht en haar krankzinnige oogen
en haar machteloos -uitzakkenden mond....
Truus omvatte haar, smeekte haar:
— Vera.... kind. .. wat is er? Is 't die brief? Van wie is die?
Wat is er dan toch?
Tot eindelijk Vera als opkomend uit een verdooving met een
lange sidderende zucht stamelde:
— Daar is 't nu.... 't spook .... 't verleden....

Het groote atelier was feestelijk verlicht; zware zoet -loome geuren
van kasbloemen wierookten tusschen de kaarsen, bleven zweven
om de zacht-gele transparantie van Japansche lantarens, vervulden
de intiem-schemerige hoeken, waar tegen Perzische tapijten een
enkele godslamp rood lichtte, vermengden zich met de luwe nachtlucht die al adem was van nieuw-kiemend leven en als een lentezucht
binnenkwam onder de zacht-opbollende overgordijnen.
Vera ontving 's avonds de ,,getrouwen" en nog enkele andere
kennissen. Haar verjaardagsbouquetten stonden rondom haar, hoog
torende de bloemenmand van enkel wit en lila, die Remi haar
gestuurd had, om haar pols blonk de gouden slang met de lichtflitsende briljantoogjes, de bracelet die hij haar als symbool had
willen geven van hun eeuwige, oneindige liefde....
En zij had geglimlacht met een dood vreemd lachje in haar wit
gezicht, ze had geglimlacht om dat lieve symbool en hem gedankt
er voor en heel den dag had ze de menschen dat glimlachje gegeven
onveranderd, als automatisch.
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Zij had al de gelukwenschen in ontvangst genomen, ze had
niemand vergeten vriendelijk te bedanken, en ze had allen geinviteerd dien avond in haar feestelijk atelier, waar ze lief-glimlachend
rondliep en praatte en naast Remi zat, bewonderend zijn bloemen
en zijn armband met 't lieve mooie symbool.
Even ging ze de portière-deur door naar de andere, stille, koelere
kamer; even bleef ze daar staan, stil-rechtop, diep-ademhalend,
het brandende voorhoofd rakend met haar koude hand....
— Vera .... Truus was bij haar, legde den arm om haar
heen. Willoos zonk Vera tegen haar aan:
— Oh Dickie .... ik kan niet meer....
— Hou je goed.... fluisterde Truus — toe, hou je goed.
— Ik kan niet meer .... ik ben op.... dood-op ...
— Je kan wel als je wil; doe je best, hou je goed .... ga
weer mee naar binnen.
Vera richtte zich op:
— Naar binnen..., naar die menschen .... en dan maar lachen,
hè? Maar net doen..., alsof alles....
Plotseling snikte ze op Dickie's schouder:
— 0 god, Dickie.... waaróm toch die verschrikkelijke comedie!
Waarom toch? Ik voel me alsof ik al dood ben.... en al die
menschen zijn dood.... 't is alles een doodendans .... Zie je dat
niet? Is 't niet macaber? Al die menschen, die over dingen
praten die dood zijn, die bloemen die.... m'n doodsbloemen
zijn ! .... die slang.... zie je 't niet? die 't doode symbool draagt ... .
0, Dickie .... Dickie .... waartoe toch al dat gemartel?
Truus hief Vera's hoofd op:
— Zeg niet zulke dingen, Vera! 't Is niet waar dat 't dood is ... .
goddank niet! Alles kan toch blijven zooals 't was? Je bent
nu bang en overspannen natuurlijk .... en je ziet 't nu alles
donker in ... .
Vera schudde 't hoofd:
— Ik voel 't, zei ze alleen.
— Nee, nee.... dat denk je te voelen omdat je nu angstig
bent .... Heb je hem al terug-geschreven?
— Ja, zei Vera dof.
— Heb je geschreven dat dit je levensgeluk is en dat hij geen
recht heeft daar aan te raken?
— Ja.

LIEFDE.

185

— Dat.... 't vroegere .... nooit kan rechtvaardigen .... zijn
ingrijpen in jouw en Remi's toekomst?
— Ja.
— Dan zal hij ook begrijpen, dat hij dat verleden moet begraven
zooals jij 't hebt gedaan.
Vera schudde 't hoofd:
— Hij wil 't verleden niet begraven..., hij wil niet.... hij
gunt me niet aan een anderen man! 0 Dickie .... zij krampte
haar handen vast — kon ik 't in godsnaam maar aan Remi
zeggen ...
— Nee 1 — schrikte Truus — doe dát niet!
— Maar ik stik met dat geheim .... die onzekerheid maakt me
gek. Begrijp je niet die afwachting .... alle dag die doodsangst als ik Remi aanzie, dat hij 't weet .... dat hij 't al weet....
Daarom: laat mij 't hem zeggen.
Truusje hield vol:
— Neen Vera.... als 't iemand anders was.... iemand als....
Berthold bijvoorbeeld, dan zou ik je stellig raden: zeg hem
alles .... alles. Maar nu. ... nee: Remi is niet de man om.
om dat te.... te begrijpen .... te voelen, zooals Berthold dat
begrijpen en voelen zou. Je zet te veel op 't spel.... je kan
dat niet aan hem vertellen....
— En als hij 't hoort....
Even hief Truus de hand met een gebaar van machteloosheid.
— Dan.... ja dan geve god dat hij den schok zal
kunnen verdragen... . maar tart 't lot niet met te zeggen,
wat misschien nog ongezegd zal kunnen blijven. Kom hou je
goed; je bent zoo sterk als je wil! Laten we hopen....
't beste .... 't beste ...
Vera antwoordde niet. Zij drukte Dickie's mollig trouw handje,
hief 't bleeke betraande gezicht op, wrong om haar half-open mond
't strakke glimlachje en schoof toen weer zachtjes door de portière
naar de lichte feestelijke kamer, waar ze weer rondliep en praatte
en schertste met haar vroolijke gasten, terwijl uit alle hoeken
gevaar en bedreiging op haar loerden, en doodsgeuren stegen uit
den donkeren lentenacht en uit al de stervende, verwelkende
bloemen ... .

(Slot volgt.)

VERZEN
DOOR

FRANS BASTIAANSE.

Woudeenzaamheid.
Hier, tusschen hooge heuv'len ingezonken
Ligt, eeuwig koel, de donkre waterplas,
Klaar-kaatsend, als het rimp'loos spiegelglas
De hoogste loov'ren van de zon doorblonken.
Hoe zacht wij naderde', onze stille pas
Had storend in die eenzaamheid geklonken,
De raven vloden op met luid gekras
Der spechten haam'ren stilde in de oude tronken.
Op verre hofstee stierf met zwak geluid
Een haanklaroen in 't brandend middaggloren,
De insecten gonsden rond der bramen blaán ...
De bleeke roze zond haar geuren uit ... .
Weet gij nog, Lief, hoe lang we in droom verloren
Aan dat klaar water hebben stil gestaan?

VERZEN.

Het woud.
De denneboomen, die als pijlers rijzen,
De beuken slank, met kroon van levend goud,
Der eiken stammen, die de tijden grijzen,
Staan, als een kerk, die nooit vervalt, gebouwd.
Wat ook ter wereld gaat, U zal men prijzen,
Die de aarde een god, of 't Goddlijk hooger houdt,
Ja! die geen God erkent, zal Eer bewijzen
Aan Majesteit en godenkracht van 't woud.

En zoo als wij daar in die ruimte stonden
Beluistrend onze ziele' en 't aardsch geluid,
Zoo doet, als reeds de wereld óns omsluit
Elk nieuw geslacht door 't statig woud de ronde
En zingen zielen die elkander vonden,
Als de onze een danklied aan het Leven uit.

187

188

VERZEN.

Het Kasteel.
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel
Met hoogen toren tusschen iep en eiken,
Waar duizend bloemen stonden stralend geel
Op 't groene grasveld in de zon te prijken.

Die zware wanden zagen de eeuwen wijken,
Trotseerend Tijd en Stormwind en Houweel,
Geslachten sterven, val van koninkrijken,
Als viel slechts hun de Onsterflijkheid ten deel.

En, zooals vaak in 't leven 't trotsche en teêre
Vereend zijn speelde op 't geel-bebloeide groen
Een kinderschare, in roze en witte kleeren,
Luid juichend om den gouden zomer-noen,
Zóó blij, z66 blij, als zou nooit leed hen deren,
Geen Dood dit broze schoon verwelken doen.

VERZEN.

Het Slotplein.
Wij gingen 't zon-begloeide slotplein binnen,
Waar eenzaam bloeide blanke accacia,
En sloegen, zwijgend, met verrukte zinnen,
Dit bouwwerk van vervolgen eeuwen ga:

„O Tijd," zoo dacht ik, „hoe moet elk U minnen,
„Die liet den Tijd zoo hecht een schoonheid na,
„Dat zij nog thans, wat wankle of nieuw ontsta,
„Ten hemel beuren blijft de trotsche tinnen.

„Wees gij dit broze mensch dat voor u buigt
„Voorbeeld van Hoogheid om in lager tijden
„Te bouwen 't machtig levensmonument,
„Waardoor, als gij, zijn ziel van kracht getuigt,
„En schoonheid, die hem voor het leven wijdde,
„Wordt door het verre nageslacht gekend!"
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L. VAN DEYSSEL.

II. VADER'S VERSCHIJNING.
I.Vader lei naast het zwarte ronde flesschenbakje met den zilveren
rand zijn hand op de tafel met het witte tafellaken, en Adriaan
deed daarin zijn kleinere hand, die naast zijn bord gelegen had.
Vader leefde en zijn hand was in zijn vaders hand. Een enkele
maal dacht hij er wel niet aan, en dan voelde hij met zijn hand
op eens weêr, dat die vast was aan zijn vaders hand, die zacht
was en die warm was. Het vel van vaders hand was droog en
week en er waren mooye groote blauwachtig roode streepen
dwars door zijn hand, over het gladde albast-achtige blank van zijn
hand van binnen als hij die strak open hield en hem liet bekijken.
Vaders hand was bizonder blank van binnen en hoekjes onder
aan zijn vingers, waar het naar tusschen de vingers ging, waren
kleine licht zwarte en zacht roze half open plekjes. Tusschen vaders
vingers waren zelden geziene plaatsjes, daar beneden aan die hooge
vingers, met het vel aan den binnenhand-kant wat hoog er aan
en aan den buiten-kant heelmaal open en glooyend af. Het waren
teêre openheidjes daar. De vingermuurtjes van de onderste vingerleden waren er zoo bleek blank en zonder rimpeltjes, en op hun
grondje hadden zij kruiselingsche schuine streepjes in het vel. De
vingers van vaders hand mocht Adriaan open buigen als de hand,
dicht, ruggelings op tafel lag. Dan boog hij de vingers een voor een
open, de groote zachte blanke, den wijsvinger het eerst, die lag
er dan al, neer en recht uit, terwijl de andere nog kneuterig
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samengedrukt lagen. Dan de middenvinger, die in 't midden lag.
Naast den wijsvinger kwam hij, op een plaats op het groote tafellaken. Dan de ringvinger, die net als een vrouw naast een man,
tenger en met het kopje zoo'n beetje er naar toeneigend naar het
scheen, naast den middenvinger kwam. En eindelijk vaders pink.
0, wat was die klein, bij de vingers te zien. Die was zoo laag,
naast den ring- vinger, maar toch heel moedig en open en met
verstandige rimpels in zijn voorhoofd, dat de recht -oppe streepjes
in zijn bovenste lidje waren.
Na het eten, was Adriaan met zijn twee handen aan vaders hand
en met zijn gezicht er boven, boven die zoo zacht als blaadjes van
bloemen was en blank en fijn en zacht rood van kleur.
2.-

Met zijn eene hand nog aan zijn vaders hand, ging Adriaan
langzaam recht staan en keek naar zijn vaders gezicht, dat nog
ver van zijn hand af was, met zijn hoofd een beetje schuin naar
zijn schouder heen, en zijn kin ingedrukt, en lachend met zijn kleine
roode lippen samen, en met zijn groote donkere oogen daarboven
kijkend in het kijken naar hem van zijn vader, die zijn hoofd, recht
op, en terwijl beide zwegen, hem aankeek met een schijn van
innigheid uit zijn blauwe oogen, zoo hem te weten gevend, dat
hij van Adriaan hield, dit aan Adriaan zoo heerlijk toeschijnend
door iets dat was in zijn oogen en van uit zijn oogen naar Adriaan
heen, om dat Adriaan in zijn vaders kijken keek, in Adriaans
kijken, dat vader te gelijk scheen te zien, en welke schijn van
innigheid samen was met den vorm van een lach waartoe vader's
zacht roze lippen zich hadden bewogen, en met een verandering in
zijne wangen, dat alles samen een iets naar Adriaan heen beteekende, te gelijk met dat vader zijn duim zacht heen en weér deed
over Adriaans hand. Adriaan zag hieraan, dat vader hem zag en
hem ziende iets prettigs vond om hem te zien, dat hij niet altijd
dadelijk begreep, zoo dat het net was of hij eerst niet gelooven
kon dat vader wel naar hem en niet naar iets naast zijn hoofd
over zijn schouder heen keek. Want hij begreep niet hoe hem te
zien iets aangenaams kon wezen voor den vader en als hij zag dat
er iets zuivers zonder nagedachte was in dat naar hem dat in zijn
vaders ronde licht- blauwe oogen was, dat naar dat, wat het midden
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van zijn kijken was, toch wezenlijk henen scheen te zijn, kon hij dat
niet begrijpen omdat hij zich dan niet meer aanvoelde alsof hij daar
stond, maar zich voelde alsof hij niets was en zijn vader door zoo
in zijn kijken te kijken in een leegte keek.
Hij deed dralend aan zijn vaders arm, en zijn handen lagen los
en zonder zwaarte daar even op, terwijl zijn vader zijn groote
fijn roode oogleden had nedergedaan onder de blonde wenkbrauwen
en Adriaan even neêrkeek naar bij zijn eigen handen.
Dit was vader. Dit was vaders borst. Dit was vaders vest en
vaders jas en de mouw van de jas van vader en dit was vaders
gezicht. Even keek hij nog naar zijn vaders gezicht op en deed
toen besloten, terwijl iets recht-uits en zonder denkend kijken
meer in zijn oogen was, deed zijn armen over zijn vaders rug en
borst van boven tot op zijn vaders anderen schouder en zoende
zijn vader tegen zijn wang, tegen zijn slaap en tegen zijn voorhoofd aan. Toen kwam hij met zijn kleine hand tegen zijns vaders
voorhoofdhoek en streek daarmee zacht over de haren, die daar
naar achteren waren, mee zoo als zij lagen.
-

Vaders voorhoofd was zoo prachtig hoog, het was hier met een
hoogen bocht van waar het vel zonder haren begon aan de haren.
Deze bocht begon aan de haren, die in 't midden meer naar voren
ook met een ronding waren, en ging dan op tot bijna waar het
hoofd het hoogst was, en dan weer neer langs de boven vaders
oor daar zijnde haren. Aan dezen bocht groeiden, er langs, naast
elkaar, de haren, die de eerste haren van boven aan vaders voorhoofd waren. Zij leken op heele dunne zijige rietjes, die daar naar
boven gegroeid en dan hoog omgebogen waren.
Vaders wang was het stukje tusschen vaders baard en de diepe
lijn, die van het neusvleugel-hoekje naar het mond -hoekje was,
onder vaders oog. Deze was van een fijn bleek blank velletje,
zacht en met heele kleine puntjes als licht zwarte speldeprikjes en
het vel onder vaders oog tot aan het onder- ooglid werd dunner
en teerder met iets licht bruins door het blank, en naast het oog,
in het hoekje onder het voorhoofd, waar het hoogste stukje van
het zijmuurtje van den neus was, was een dieptetje dat bleek blauw
was en bleek zilverig was als een vaasje of schelp van binnen.

BUSKEN HUET'S BEOORDELINGSWIJZE.
DOOR

VAN ELRING.

Indien er iemand is geweest, die invloed heeft uitgeoefend, zowel
op de beschouwing der Nederlandse letterkunde, als op de manier
van beoordelen, door velen later gevolgd, dan is het Busken Huet.
Als een buitenlander om inlichting zou vragen omtrent onze letterkunde, als hij zou willen weten, wie onze beste kritikus is geweest,
wie de meest van geest tintelende hoofdstukken over onze dichters
heeft geschreven, men zou hem verwijzen naar Busken Huet.
Indien deze verdienste hem toekwam, men zou er vrede mee hebben,
al zou die vreemdeling met het lezen van Huet's fantasiën onherroepelik alle achting voor onze vroegere letterkunde verliezen,
uitgezonderd wellicht voor Hooft. Doch Huet verdient deze lofspraak
niet en daardoor schuilt in zijn grote roep ook een groot gevaar.
Huet beklemt onze letterkunde.
Ik wil geenzins ontkennen, dat hij een bizondere plaats inneemt
door zijn lenige stijl, zijn fraai proza, door menige snedige opmerking, dat hij rijmelarij vaak aan de kaak heeft gesteld, maar bij
alle boeken, die hij in de afgrond heeft willen slingeren, bevinden
zich zoveel mooie grotere of kleinere scheppingen, dat wij tegen zulk
een opzet hoog nodig te velde moeten trekken. Wij kunnen ons sommige antipatiën van hem verklaren uit balorigheid, uit besliste weigering om alles, wat den Nederlanders zijner dagen werd aangeprezen,
als mooi te erkennen. Maar Huet heeft te veel beschuldigingen geuit
tegen onze bekendste dichters om ook niet zelf het onderwerp te
worden ener kritiek. En indien dit geschiedt, moeten wij erkennen,
dat hij te zonderling met onze letterkunde, onze dichters en onze
volksaard heeft omgesprongen. Voor iemand, die zich zo volkomen
13
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bewust was van de middelen, waarover hij beschikte, is deze fout
des te erger. Hij heeft willens en wetens zijn redeneringen op
vreemde en laakbare wijze telkens om- en weer gezwenkt om de
dichter, die hij op het oog had, te vernietigen. Indien wij zijn
beoordelingen van het voornaamste tijdperk onzer letterkunde aan
een nauwgezette beschouwing onderwerpen, zal dit ten duidelikste
blijken.
Ik heb reeds gezegd, dat Hooft (naast Staring, hoewel deze niet
onvoorwaardelik, en naast Huet's vriend Potgieter) de enige Nederlandse dichter is, die bepaald genade vindt in zijn ogen. Ik geloof,
dat dit is toe te schrijven, eensdeels aan diens hoge, aristocratiese
manieren, aan het meerder gemak, waarmee zijn verzen zich laten
schiften (bij kleinere omvang van werken), alsmede aan de zucht om
hem te verheffen ten koste van Vondel. De uitzondering moest hier
de regel bevestigen. Had Huet ook Hooft's dichterschap op de
mesthoop gegooid, niemand had zich meer om hem als beoordelaar bekommerd.
Het is echter niet het enige geval, waarin hij de mindere
boven de meerdere heeft trachten te plaatsen. Ik wil niet beweren, dat Hooft niet volkomen Huet's oplettendheid heeft verdiend, dat diens twee studies over Hooft niet zeer verdienstelik
zijn. Ik wil slechts zeggen, dat hij de liefde, die hij bij Hooft's
beoordeling zo rijkelik toont, aan anderen geheel onthouden heeft,
zelfs aan Vondel. En wij zouden daardoor geneigd zijn te vragen
of die voorliefde voor Hooft niet geheel uit een positieve, maar
deels uit een negatieve stemming voortsproot. Hoe het zij, laten
wij beginnen met zijn beoordeling van Hooft te beschouwen en
nagaan of hij ons, tenminste daar, waar hij zich geven wil, niet
door tegenspraken en vreemde wendingen beteuterd laat staan.
Allereerst treft ons een dubbelzinnigheid, niet voor Hooft, doch
voor anderen: „Een onredelijk klassicisme deed de vaderlandsche
oorspronkelijkheid ondergaan. Doch Hooft en de zijnen, zij
waren spruiten van ideaal-nederlandschen bloede; ene zedelijke en
verstandelijke aristocratie." Wie zijn bedoeld met „en de zijnen ?"
De Muiderkring? Vondel en Huygens? De kritikus gebruikt die
uitdrukking niet slechts eenmaal; maar wijl hij niet duideliker is,
willen wij niet eens van die zinsnede gebruik maken, die ons
anders later zeer goed te pas zou komen.
Toch schuilen er reeds in diezelfde bladzij (I, 9) vreemdheden.
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Want dit onredelik klassicisme werd ingevoerd onder den schittet enden dekmantel van Huig de Groot's geleerdheid ", dus was van
Hooft's tijd (vergelijk dit ook met,, de Polyeucte", waarin
Corneille zich beriep op de Groot; Polyeucte is het beste stuk
van Corneille, wellicht het mooiste treurspel der gehele Franse
letterkunde); „het smoorde de nationale kiem onzer letteren en bracht
de uitheemsche en tans in onze oogen bedenkelijke gladheid." Dit is
-in tegenspraak met het slot der vorige aanhaling. Bovendien: „Toen
kwam, met de herroeping van het Edict van Nantes, de fransche
.immigratie; zoo van dramatiek en kritiek als van zeden." Wanneer
we nu weten, dat die opheffing van het edikt eerst in 1685 plaats
had, dan zien we in, dat die zin hier geheel misplaatst is. Brengen
we ons ook Hooft's beroemde regels in herinnering:
Die roem is uitgeblazen met
Geleerdheids heldere trompet.

dan weten we, dat Hooft in nader verhouding heeft gestaan tot
de geleerdheid dan Vondel, die naderhand door Huet beticht
-wordt, en wien zulke regels nooit uit de pen konden zijn gevloeid.
We merken dan, Huet verder lerend, terloops op, dat hij het
antwoord aan de Amsterdamse Akademie een uitmuntend dichtstuk
noemt. Men moge hiernaar zijn maatstaf kennen.
Hij noemt dan enige van Hooft's gedichtjes om vinding en
-inkleeding merkwaardig" en de brief over Christina's dood aan Maria
Tesselschade „eene in waarheid onvergankelijke zuil." Hij zegt, dat
Hooft „om het gehalte zins karakters, is aangemerkt als de
natuurlijke en wettige aanvoerder van dat gedeelte der Nederlandsche
beschaving aan welks spits hij feitelijk stond." — Wie begrijpt dat:
iemand is aanvoerder van dat gedeelte der nederlandse beschaving,
.aan welks spits hij staat. Dat is nog eens met de lezers een loopje
nemen. En dit alles moet dan blijken uit een sonnet, zegge een
enkel sonnet. Hoe hebben wij het nu? —
Daarop prijst hij de klachte der princesse van Oranje, Hooft's
kennis van het lief hebbend vrouwengemoed, en wijst er op, dat
de dichter in dat gedicht de volheid zijner hulde aan schoonheid
en liefde aanschouwelik heeft gemaakt, hiermede dus het gedicht
verheffende. — Ik geloof echter niet, dat de rouwklacht over
Christina's dood, moge hij aantrekkelik zijn, dezelfde waarde
voor het proza bezit, als de klacht der princesse voor de poezie. —
Doch dit is een persoonlike opvatting.
,
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Wij richten nu onze belangstelling op het einde van het eerste
opstel over Pieter Cornelisz. Wij lezen daarin, dat diens poëzie is
„vol merg en pit, vol schoonheden van het eerste water, een
waardig voorwerp van ernstige studie "; is dit niet een hoge lofspraak? „Zonder nadere toelichting is het voor onze dagen een
ongenietbare lektuur." Zegt dat iets, is dit met Dante e. a. niet
eveneens het geval? En wij begrijpen daarom niet: „Klassiek
geweest, is de Muiderschool ook niet, gelijk Molière en de zijnen,
klassiek gebleven." — Temeer begrijpen wij dit niet, waar in de
volgende Hooftstudie onze oren beginnen te tintelen van de massa
loftuitingen. — Hoort slechts:
Hij gehoorzaamt aan een even zuiveren, als sterken inwendigen
drang, is een geboren artiest en heeft het voordeel van omringd te zijn
van litterarische en kunstvrienden, dichters, musici, begaafde vrouwen.
Hem is de soort van ijdelheid vreemd, waarmede het halve talent
zich poogt staande te houden; hij vertegenwoordigt een nieuw en
krachtig begin.
In de Granida is alles of bijna alles nieuwe wijn. Ze is de bekoorlijkste kleine gedialogiseerde liefdesroman in verzen, dien de
Nederlandsche renaissance heeft aan te wijzen, idylle vol aanmin-

nelijkheid.
Kunstige sonnetten, bekoorlijke kleine liederen enz. waarborgen
Hooft's slapen, den „groenens nimmer moeden lofkrans ".
Het vers „Noodlot" is een merkwaardige proeve van Hooft's,
diepzinnigheid en zeggingskracht.
Het sch ijnbaar gemaakte van zijn poëzie vloeit in een (vroeger
besproken) hoogere eenheid weg en wordt tweede natuur.
(De Warenar:) Het breede onderwerp wordt breed en wijsgeerig
opgevat. Warenar is een stuk van opgewekt litterarisch leven.
Hooft is zoo vruchtbaar; zoo overvloedig in werken van blijvende
waarde, met zulk gemak het onvergankelijke uit den mouw schuddend, enz.
Velzen is zijn meesterstuk niet; Bato wint het. Van hoeveel
nadenken echter en hoeveel kunst getuigt ook dit drama niet.
De Nederlanders der 17e eeuw stonden, vergelijkenderwijs, op
een hooger trap van beschaving dan wij. Van hunne schilderkunst
ontkent niemand dit. Maar het geldt ook van hunne litteratuur.
De reizangen van Hooft's treurspelen ademen een verheven sympathie.
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Bij Hooft die in zijne verheven verzen somtijds aan het romeinsche
en majestueuse van Malherbe denken doet, vindt men in de
minnedichten menigvuldiger het bevallige en zangerige van Ronsard terug. Hij nam dien franschen zwier in zijne italiaansche
herinneringen op, en zette, door zijn krachtig nederlandsch taalgevoel, beiden in nationale vormen om. Het wezen van een dichter
is zijn bijzondere wijze van zien en gevoelen. Zijn zang in de kunst
wordt daarbij bepaald door zijn slag in de moedertaal. Dit is het,
wat Hooft in zijne soort tot een der aoden maakt, van welke de
Grieken zeiden, dat zij lievelingen der Muze waren.
(elders:) Langzamerhand worden de losse trekken kleine schilderijen.
(elders:) Men is aangenaam verrast, den jeugdigen vervaardiger
der slepende eerste treurspelen, in eigen naam met zulk eene vaart
en zulk een meesterschap, tegelijk als liedjeszanger te zien optreden.
(elders:) Alleen Hooft heeft zulke dansmuziek in Hollandsche
verzen weten te schrijven; (van een ander vers:) oud-blauw en de
minste porseleinen vazen zijn zoo fraai beschilderd.
Ten slotte: En de man moet ons toeschijnen aanspraak te hebben
-op de hulde van het nageslacht, die, door gevoel, verbeelding, en
heerschappij over de taal, een geheel volk tweehonderd vijftigjaren
in ontwikkeling voor was. Als talent in het algemeen is Hooft
de evenknie der groote schilders van zijn tijd geweest."
Als wij dit alles lezen na het vorige, dan mogen we met vader
Vondel uitroepen: Ik sta voor 't hoofd geslagen. Dan laat een
opmerking als: „Zijne geheele ontwikkeling in de kunst was eenzijdig litterarisch" ons koud. — Dan begrijpen wij niet, dat hij
niet klassiek is gebleven: „bij het herdenken van Hooft's geboorte
heeft Hoofts ziel niet ontbroken op het appèl)." Dan vinden wij het
misplaatst en hatelik, als Huet zegt: Zelfs in onze vermaarde
Ile eeuw wil ik niet aan meer Nederlandsche spuitkracht geloofd
hebben, dan ook toen bepaald werd door onzen vlakken bodem,
onze menigvuldige sloten en vaarten, of onze gelijkmatige inborst, (trouwens dadelik weer tegengesproken en dan verandert
het bruisen weer in borrelen). Dan verbaast het ons, dat hij elders
zegt: Over het algemeen boeit hij misschien minder door zelf zich
een dichter van den eersten rang te toonen enz. Dat hij hem aldus
verkleint: Maar er zijn oogenblikken, dat ook hij het ideaal bereikt;
of weer spreekt van betrekkelike onvolkomenheid.
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En als Huet in Het land van Rembrandt nog zegt: „ Zonder
overdrijving kan niet beweerd worden dat de geheele verdere
nederlandsche letterkunde van het tijdvak door Hooft's brieven
in de schaduw gesteld wordt. Maar er is toch iets van aan ,"
dan begrijpt zelfs de onoplettendste onzer, dat Huet ons in de
maling neemt, en niet alleen ons, maar de geheele Nederlandsche'
letterkunde, Hooft inkluis. — Trouwens: „Van een gezocht en
gewrongen proza durfde ik spreken, uit welks boeien een goede
genius Hooft zijne verzen hielp redden."
Doch de kroon op dit alles is het volgende: „Doch zijn onsterfelijkheid, in weerwil der impopulariteit, waarmede de werken
van hem en zijne vrienden tans geslagen zijn, is niettemin gewaarborgd" Hiermede stemmen wij volkomen in. Maar nu komt tot
onze grote verbazing de volgende reden: „Hij geloofde, hiermede is
alles gezegd, aan de vaderlandsche letteren en aan hare toekomst."
(I blz. 23). —
Al deze onbegrijpelikheden vormen nog maar het zwak voorspel van wat Huet in zijn twee studies over Vondel zegt. Voor
Hooft bezat hij genegenheid en dit zal hem altijd ten goede geduid
worden. Doch Vondel moet bij hem bepaald weerzin gewekt hebben.
Het is niet alleen te bemerken, aan de wijze, waarop hij zijn
werken beduimelt en zwijgt over al de mooie gedichten, die hij
blijkt ontmoet te hebben, maar ook uit zijn wijze van spreken
(Huet zou zeggen: het hooge woord moet eruit) , de onhebbelike
toon, die hij tegen onze dichter aanslaat. — We zouden menen
met de schroomvalligste, nauwgezetste man te doen te hebben, als
we in de studie over Hooft (I, io) een regel lezen als deze: De
baker vergeve het ons, dat wij haar een oogenblik zwart maakten.»
Dat zijn echter van die verontschuldigingen om elders des te vrijer
te werk te gaan. Hoort slechts naar het volgende: doch nooit is
het hem helder geworden, of heeft hij vermoed, dat hij, door van
van dien boom (der kennisse) te eten, zichzelve een oordeel at."
De boom der kennisse zal Huet echter heugen; hij vormt het
middelpunt van Vondel's meesterwerk, zijn trilogie. Even laf is het
volgende ter gelegenheid van de onthulling van het beeld in het
Vondelpark: „zitten zal hij, tot aan het jongste oordeel ," voorwaar
bombasties ook, om de oordeelsdag er bij te halen, of heeft de
schrijver bedoeld het oordeel dergenen, die na hem kwamen? Dan
heeft hij zich al te schromelik vergist. Dit voegt hij er nog bij:
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„zoo heeft de beeldhouwer het gewild, en zoo behoorde het ook."
En op die kleingeestige toon gaat het voort „zelfs geen hittenwagentje zal zich kunnen voortbewegen om zijn grasperk, zonder
hem zelven en zijn zetel bedenkelijk te doen dreunen." Is dit ook
niet bedenkelik? „Zijn ten hemel geslagen blik, met die vraag aan
de morgens/er", zeker, hier heeft Busken Huet niet vermoed, dat
die morgenster (Lucifer) zijn oordeel zal vellen. Niet vergeefs zal
Vondel vragen, maar op die morgenster zal voor hem een schone
morgen volgen, en de onbarmhartige en redeloze kritikus heeft
zichzelf uit Vondel's paradijzen verwezen.
Ook in Het land van Rembrandt komen dergelijke noteringen voor.
„Dit is het huis van Adriaan," met een toespeling op een kinderprentenboekje, enz. „Het eenige, wat aan zijn openbare vorming
ontbreekt, is les in de opgeruimdheid." Het is te betreuren, dat
Huet niet in Vondel's tijd leefde, want hij zou de dichter zelf die
lessen kunnen verstrekt hebben. Tans komt echter de reden: „De
man der meer dan dertig treurspelen schrijft niet éen blijspel."
Nu kan men even goed aan Sophocles of Schiller dergelijke ver
doen of aan tal van andere dichters. Daarbij straalt in alle treur--wijten
spelen van Vondel een oneindig vertrouwen op Gods goedheid door.
Maar er is meer, Huet weet zeer wel, dat Vondel de Leeuwendalers heeft geschreven. Hij volgt hier echter de volgende
methode, uitgedrukt in de slotregels van zijn boek (L. v. R.) :
„De beste historiestijl, heeft men in onze dagen naar waarheid
gezegd, is nog altijd de stijl van Rembrandt: veel weglaten, veel
overdrijven, en op een klein getal feiten of beweegredenen veel
licht doen vallen." Nu schijnt de uitwerking verschillend te wezen,
Rembrandt tovert het lelike mooi, bij Huet wordt het mooie
vaak afschuwelik. — Doch dat daargelaten, is het toch al te
veel om niet alleen het ene blijspel, maar ook de negentienduizend regels epiek weg te laten en Vondel's gehele lyriek! Neen,
wij vallen met Vondel in: „Laat den Rijnsen berkemeier lustig,
rustig ommegaan." Wij waarderen het groot getal luimige of opgewekte gedichten, en dat in zulk een ruwe en veelbewogen tijd,
en dat, terwijl de dichter zoveel persoonlik verdriet heeft gehad,
en ook zwaar heeft meegeleden met anderen. Trouwens, haalt Busken
Huet zelf niet aan: „Nu eens van 't loze Reintje gezongen, dat het
klinkt ," die regels gebruikende om eigen afbrekende kritiek te versieren. Dat is immers handigheid! En wat zegt hij van Hooft?
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„De Nederlandsche Historiën zouden mislukte kunst zijn, eene historische schilderij zonder waardigheid van koloriet of van toon, indien
zij niet van het begin tot het einde, ook wanneer het aanbreken
van een nieuwen en blijder dag er in doorschemert, zonder afwisseling een somber tafereel ontrolden." We kunnen onze ogen nauwe
geloven; waarom mag Hooft wel naar de Nederl. Historie grijpen-liks
en Vondel niet naar zijn treurspelen? —
Doch wij willen tans de kritiek op Vondel's kunst nagaan. Vondel
is niet in de eerste plaats, maar is óok vertaler geweest. Huet
beschuldigt hem van vulgariseren: „ met dit vulgariseeren is het
hem echter ernst," (hij denkt niet na over Potgieter's vertaling
van Dante). Wij weten, dat Vondel niet een vertaler in de eigenlike
zin des woords is geweest, maar zijn zogenaamde vertalingen in
verzen „houden het midden tusschen een vrije vertolking en eene
navolging; eene copie, waarin de eigenaardigheden van den copiïst
duidelijk blijken." (G. Kalff). Deze afwijking heeft dus zijn oorzaak
in Vondel's sterke persoonlikheid en wij willen erkennen, dat de
vertaalde werken achterstaan bij zijn eigen. Doch wat de proza
betreft, daarvoor doen we een geleerde-vertalingVus
spreken, die het weten kan: „daarover velde Brandt een m. i.
juist oordeel, toen hij in tegenstelling met van Baerle beweerde,
dat men nergens, daar Duitsch gesproken wordt, iemand vinden
zou, die Hollandsche woorden en spreekwijzen zou weten te vinden,
de kracht van Maroos Latijn zoo ná uitdrukkende, als hij doorgaans had gedaan." (G. Kalft).
Tot zover Vondels vertalingen. Ook het werk over Homerus en
Virgilius wordt er te onpas bijgebracht, want in hoeverre dat ernstig bedoeld was, wordt door Huet in de slotzin aangegeven: „ Hij
wilde enkel referent zijn."
Tans Vondels oorspronkelik werk. „De skandinavische(!) of engel
litteratuur had geen vat op hem." Op Hooft wel? Het blijkt tans-sche
trouwens, dat Shakespeare wel vat op hem had. Wel erkent Huet
dat zijn omgang vertrouwelik was met de Italianen (Guarini, Tasso),
met de Fransen, Latijnen en Grieken, dezelfden, die door Hooft
,gekend waren, de laatsten door dien allicht minder (zie deel XVIII,
blz. Si). En de Grieken werden later juist zijn grootste leermeesters.
Wat echter Hooft, in Warenar, ten goede wordt geduid, dat
hij niet navolgde alleen, maar verdietste, wordt Vondel in zijn
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Leeuwendalers kwalik genomen. Dit stuk wordt uitgescholden voor
Aarlanderveens. Ons gaat dit stuk echter meer ter harte dan Granida
met „de elegante herderinnen en herders uit een denkbeeldig
Arkadië." Hooft wordt niets verweten, wanneer hij „links en rechts
naar het uitheemse grijpt," en zijn werken zijn onvergankelik,
ondanks zij hun tweeslachtigen oorsprong telkens verraden. (Dit is
niet als verwijt bedoeld).
De wansmaak in Gerard van Velzen gaat Huet vluchtig voorbij:
„Hij weigert zelfs niet tol te betalen aan de echo van Muiderberg." Ook hierover valt geen verwijt: „Zulk een minnende heldin
uit Tasso's vrouwengalerij , vurig als Armida, teeder als Herminia,
heldhaftig als Klorinde, wordt bij Hooft de gemalin van Frederik
Hendrik." Integendeel de „klachte" wordt hogelik geprezen. Hiermee staat of valt de dichter Hooft. Huet wijdt er vier-en -een half
bladzij aan en vergeet onderwijl geheel „De geboortklok van Willem van Nassau." Dat is partijdigheid.
Nergens ook heeft Vondel zulke allegoriese personen nodig gehad
als Twist, Geweld, Bedrog, Eendracht enz. gelijk Hooft. (Ger. v.
Velzen). Dit wordt niet aangemerkt gelijk zo tal van andere dingen.
Als Vondel de regel der eenheid (evenals Hooft) in aanmerking
neemt, heet het, dat al zijn toneelstukken naar grieks-romeins
snit zijn gemaakt, alsof het een jas gold. Natuurlik geldt zulk een
verwijt nooit buitenlanders.
Terwijl hij bij Hooft, die trouwens nog veel meer de oude goden
in zijn verzen brengt dan Vondel, zegt: „Hetgeen bij ons als griekschromeinsche mythologie bekend staat, en dikwijls voor een verouderden litterarischen vorm geldt, was in Hooft's schatting de
levende en hoogere zin van het leven zelf," en „de olympische
godenwereld is zinnebeeldig opgevat als persoonlijk wezen der
dingen," mag Vondel het doen met bastaardklassicisme. „ In niet
een van zijn scheppingen heeft Vondel het keurslijf van het bastaardklassicisme te eenemaal afgelegd," terwijl we zeer goed weten,
hoeveel verzen van Vondel van iedere godennaam of gestalte vrij
blijven.
Ook wordt de grote veelzijdigheid en verscheidenheid wel bij
Hooft, niet bij Vondel in aanmerking genomen.
Terwijl Huet in de L. F. de muziekaalheid van Vondel's verzen
hogelik prijst (bl. 34), worden diens Alexandrijnen met die van
Cats in het L. v. R. aangevallen (blz. 182).
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Doch erger is het volgende: „Niet naar Sofokles of naar Seneca
moet men Vondel beoordeelen, maar naar eenige fransche wegbereiders die niemand meer leest." Wij lateren beoordelen hem noch naar
Sofokles, noch naar Seneca, noch naar Fransen, maar naar zijn eigen
stukken. Wel bewonderen wij het, dat hij hoe langer hoe meer
slechts den Grieken de erepalm voor het treurspel wilde toekennen.
(Zie de studies van de hoogleeraar Kalff). Maar wat wil Huet nu
zeggen? Vondel heeft zijn leermeesters gevonden in enige vergeten
Franse treurspeldichters en staat eigenlik met hen gelijk. Om dit
te bewijzen begint hij met de volgende veronderstelling: „Ik laat
mijne lezers slechts recht wedervaren, wanneer ik bij hen eene zoo
gemeenzame bekendheid met Vondel's werken onderstel, dat een
half woord genoeg is om hen te doen gevoelen, welke soort en
welke graad van overeenstemming er bestaan mag tusschen zijne treurspelen en die der fransche school uit de tweede helft der róe eeuw,
welke hem onmiddellijk voorafgegaan is." Deze laatste zijn volgens
Huet dichters, tans niet meer gelezen, dus ook niet door ons Nederlanders. Wie van het publiek zal zich nu getroosten die blijkbaar
vervelende Franse dichters te gaan lezen? Heeft hier de kritikus
niet vrij spel? En wat moeten wij van die gemeenzame bekendheid
met Vondel denken, waar hij elders (L. F.) zegt: „Vruchtelooze
pogingen! onopengesneden en ongelezen dommelt Vondel nevens
hem. (Bilderdijk)." En dan moet toch een half woord ons doen
verstaan! Men merkt echter, op welke slimme wijze Huet dit toch
aanneembaar maakt, want vleiend zegt hij: „ik laat mijne lezers
slechts recht wedervaren." Wie wordt niet gaarne voor scherpzinnig
gehouden, te meer door Huet, die niet zo erg vrijgevig is met zijn lof!
Daarop begint de schrijver dadelik met iets zeer twijfelachtigs.
Namelik, dat Vondel onder invloed stond van Robert Gamier,
Montchrestien, Jean de la Taille, Jodelle enz. Wat geeft hij hier
voor redenen op? Ten eerste, het jaartal. Dit zegt niets, want
Vondel, die zeer eerlik is, erkent alleen du Bartas als zijn leermeester,
en hij had de anderen niet behoeven te verlochenen, want zij namen
de regels der ouden in acht. — Verder, het onderwerp (Maria
Stuart, bijbelse onderwerpen) en dit leidt hem zelfs tot de gevolg
„Zijne kunstleer was de • kunstleer van Vauquelin de la-treking:
Presnaye, overleden in i6o6." Hij geeft geen enkele andere aanwijzing
daarvoor dan de evengenoemde. Doch hij vergeet, dat zovele
anderen eveneens bijbelse onderwerpen behandeld hebben, bijv.
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Hugo de Groot, wiens „Adamus Exul" echter niet halen kan bij
„Adam in Ballingschap ". (Vondel vertaalde de Groot's Sofompaneas of Jozef in 't Hof). Ook de Nederlandse misteriespelen
benutten reeds lang de bijbel. — Was dit onbekend aan Huet? —
Maria Stuart werd Vondel ingegeven gelijk eertijds Palamedes. Het
fragment, dat Huet uit „l'Ecossaise" aanhaalt, is niet gelukkig
gekozen, het haalt niet bij de beschrijving van Maria's uiteinde
door Vondel, al is het zeer gunstig op zichzelf.
Het „nagieten" der vormen is evenzeer belachelik. Wij kunnen
bij „Adam in Ballingschap" toevallig het een en ander nagaan van
Vondel's gieterijen. Aan de „Adamus Exul" ontleent hij de gelegenheid om zijn schitterend scheppingskoor uit de mond van engelen
in te vlechten, aan du Bartas dankt hij de gedachte om de prachtige
dans in te lassen, aan enige regels van Shakespeare het fraaie
eerste tooneel van het Vierde Bedrijf. — Wij weten nu welke
waarde te hechten aan al die tegen de borst stuitende aanmerkingen
van Huet.
Deze haalt ook nog een tweespraak aan van Aeneas en het
koor (Didon van Jodelle), maar hij had dit gedeelte even goed
kunnen vergelijken met wat hij uit Hooft aanhaalt in Deel XVIII,
blz. i6, waarmee hij zeer ingenomen is. De zaak is deze, dat vele
dichters van de Grieken en Romeinen die redetwist hebben geleerd
met snelle tegenslagen; zo ook Vondel, en deze is er zelfs
beroemd voor. Ongelukkiger aanval had Huet dus nauwliks kunnen
doen. Daarbij maakt een enkel goed brokstukje nog geen goed
treurspel, allerminst niet.
Dan volgt een nog ongelukkiger ontdekking echter, die mede
bij de aanval dienst moet doen: „In zijne koren, aan het slot
der strofen, heeft Garnier van die vallen, welke wij met reden
onder de schoonste en eigenaardigste kenmerken van Vondel's
versbouw plegen te rekenen. Las Vondel hem, of hoorde hij
van hem, dan begrijpen wij dat van dien vond zoo gelukkig
partij getrokken is." Wie zal het Vondel euvel duiden, dat hij bij
een andere dichter een gelukkige vond doet? Dit kan alleen Huet.
Temeer is die gehele kritiek ons onverklaarbaar, waar hij betuigt, dat Vondel „misschien met meer recht" met Garnier mag
worden vergeleken dan met de andere genoemde fransche treur
dat hij „op Garniers schouders heeft gestaan en-speldichtr,
vaak een hoger vlucht heeft genomen, niet zelden is hij ook zin-
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rijker." Maar hier komt het immers op aan, op groter verhevenheid en zinrijkheid, hoger vlucht. En als Huet zegt, dat
Corneille en Racine die vroegere fransen hebben doen vergeten,
zou Vondel dit dan volgens hem zelf ook niet gedaan hebben,? En
waar blijft dan weer zijn slotbewering van Hoofdstuk XXXIV?
Bovendien twijfelt hij nog, als boven bleek, of Vondel Garnier las
of van hem hoorde. Het is een waar doolhof van ongerijmdheden
en tegenspraken.
Ook vertonen noch Racine, noch Corneille die schitterende lijn,
aan welks eindpunt, op het tachtigste jaar, een meesterwerk als
Noah' staat. Dat is met recht de ontwikkeling van een waarachtig
kunstenaar.
Laten wij er op wijzen, dat treurspelen van Robert Garnier
in 1590 en 1594, enige jaren, nadat ze uitgekomen waren, vertaald werden, maar Vondel nog vertaald werd in de iq' eeuw. De
kostbaar verzorgde vertaling van L. C. van Noppen kon Huet
nog niet kennen, maar wel de Duitse en de Franse.
Bovendien, wat zegt een Fransman van Garnier? „Nous avons
dans les Juives un pressentiment d'Athalie. (Racine) Poète, chez

qui l'érudition étouffe souvent le bon goílt, it a le sentiment du
rythme et it trouve la moule de ce dialogue tragique, ou Pierre
Corneille coulera en bronze de hautes pensées." Van zijn Bradamante
zegt hij: Bien compose et fort ingénieuse, elle renferme, á cóté
d'épisodes chevaleresques et touchants, des scènes d'un haut comique,
dont Molière a tiré profit dans son Tartuffe. Et ce fut le premier
exemplaire de cette „tragi-comédie ", qui devait inspirer plus tard
à des novateurs 1'idée du drama romantique. (Victor Hugo). Zie
Léon Levrault: Drame et Tragédie. Evolution du Genre.
Wij kunnen echter makkelik de ontwikkeling van en de invloeden
op Vondel als treurspeldichter nagaan. Zijn eerste stukken schrijft
hij: Het Pascha in 1612 en Jeruzalem verwoest in 1620, (wellicht
in tegenstelling met Tasso: Verlost Jeruzalem). Daarna komt het
eerste van de serie zijner fraaiste treurspelen (al hebben de vorige
veel verdiensteliks), Palamedes (1625), dat geheel zijn oorsprong
vindt in de gebeurtenissen van zijn tijd (geen bijbels onderwerp!).
Daarna komt eerst in 1637 een nieuw treurspel, Gijsbrecht van
Amstel, nationaal onderwerp met indrukken van Virgilius, ver
komt in 1639 „Maagden," een-herlikngvaAmstd.D
door andere dichters nog onaangeroerd onderwerp, verheerliking
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zijner geboortestad Keulen (misschien ziet Huet er wel een navolging van „Cléopátre" in). Als we hem nu in hetzelfde jaar Sofokles'
Elektra zien vertalen, weten we, tot wien hij zich toen reeds, in
het begin van zijn loopbaan als treurspeldichter heeft gewend.
Nog bevat Maagden herinneringen aan een rei uit Hooft's Bato.
Vergelijk de aanhef van de rei:
Waar zijn de maagden, waar de vrouwen,
Die zich van schreien nu onthouwen,
En niet met ons haar hart uitklagen,
Om deez bedroefde nederlagen?

met die van Hooft's rei:
Wien zit de wreedheid in 't gebeent
Zo diep nu, dat hij niet en weent
En met verslagen hart betreurt
De droefheid, die ons valt te beurt.

Reeds in Jeruzalem Verwoest ook was een herinnering aan een
Bato. Vergelijk bijv. Vondel:

rei uit

Gezang en cyther,
Staf, kroon, en myter,
Gestoelt; dat nooit zijn weerga zag:
Wij nemen oorlof. Ach, ach, ach, ach!
Gij prachtige hoven!
Die trots naar boven
Reest, daar de stad op 't hoogste lag;
Wij nemen oorlof. Ach, ach, ach, ach!
enz.

met Hooft:
O burcht, o zalen ! o Koninklik hof!
Die met festoenen van ooft of lof
Wij sierden met vlijt
Als 't was de tijd.
Nu is het Of!
Staat lang, o tomben, waarinne geveld
Zijn onze koningen hooggemeld,
Die hebben geweerd
Met schild en zweerd
't Uitheems geweld.

e. a. strofen.
Ook in hetzelfde jaar verschijnt „Gebroeders ". Daarop volgen
„Jozef in Dothan" en „Jozef in Egypten" in 164o; vermoedelikkwam hij op die onderwerpen door Jozef in 't Hof van Huig de
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Groot, dat hij in 1635 vertaalde. Het eerste behoort tot een der
beroemdste stukken van Vondel en is een voorspel tot de trilogie.
Jozef is een voorbode van de Messias. Wij weten, hoe Vondel de
Groot ver achter zich liet. —
Hebben de martelaressen uit Gijsbrecht van Amstel, met Klaris
als middelpunt, hem gevoerd tot de „Maagden" met Ursul als
middelpunt, nu voert Maagden hem tot een nieuw martelaarstuk
„Peter en Pauwels ", Attila wordt vervangen door Nero. Het is
een verheerliking van Rome, gelijk het eerste van Keulen.
Daarop volgt Maria Stuart (1646), gelijk Palamedes spruitend uit
's dichters verontwaardiging over een gebeurtenis van zijn tijd. Dan
de Leeuwendalers met Italiaanse invloeden (1648) ter gelegenheid
van de vrede van Munster.
Dan Salomon (1649) : „Ik brenge nu koning Salomon op het
heilig toneel; niet gelijk hij den beloofden Messias in zijne heerlik
uitbeeldde, maar" enz. Dan Lucifer (1654), waarin de aarde-heid
„zo diep beneden ons" ligt, dat wij onmogelik aan de Franse
treurspeldichters kunnen denken. Daar Vondel zich daarmee volstrekt van ieder ander dichter losgemaakt heeft, tenzij om gelukkig
partij te trekken, vervolgen we de loop zijner toneelstukken niet
verder. We hebben zelfs, indien wij het vurig wensten, de invloed
der Franse treurspeldichters niet kunnen ontdekken. Dat hij niet
meer onderwerpen uit onze geschiedenis koos, heeft zijn oorzaak
in het los verband van zijn tijd met het verleden, het leenstelsel.
Gaat men nog zelf over tot een nader onderzoek van het tijdvak van Jodelle tot Corneille, dan blijkt Huet's vergelijking nog
minder steek te houden.
Laten wij nog zeggen, dat Vondel wel veel verplicht is aan du
.Bartas; wij wezen reeds op Adam in Ballingschap, kunnen er
bijvoegen „De Geboorteklok van Willem van Nassau." Eindig ik
dit gedeelte over Vondel's afhankelikheid van de Fransen met
=een aanhaling van de hoogleraar Kalf: „Onder de Fransche dichters,
die toen veel gelezen werden, had niet de ook door Vondel geprezen Ronsard zijn volle sympathie, daartoe was deze hem te
heidensch en waarschijnlijk ook te bombastisch; maar in het werk van
den vromen, krachtigen du Bartas heeft hij zich telkens en telkens
weer verdiept en getracht het op waardige wijze te vertolken. —
Reeds in zijne eerste proeve van vertaling leeren wij Vondel kennen
als een ernstig kunstenaar. In de vertaling van du Bartas Les
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Peres volgt hij zijn voorbeeld op den voet; nergens heeft hij het
Fransch verwaterd ". Nog andere lof, zooals deze „wie schreef in i6í6
verzen van zulk een stouten zwier, van zulk een kracht, gelijk
deze in de op vs. 261 volgende vergelijking ...." en ook „Vondel
bleef zijn gansche leven lang een bewonderaar van du Bartas' werken
en ontleende daaraan meermalen een paar verzen, een motief of
een voorstelling." Zo is ook het fraaie „Mozes gezang" een vertaling van „ Cantique de Moyse." Vergelijk nog met de bladzijden,
waar Huet Hooft's afhankelikheid van de Fransen bespreekt.
Als Huet nu aan Milton: „theologie, pedanterie, valsch vernuft,
wansmaak, breedsprakerigheid, en langwijligheid" verwijt, weten
we, welk beeld men zelfs van de uitstekendste dichter, zo men wil,
zou kunnen geven, een, waardoor iedereen afgeschrikt zou worden.
Maar Huet wilde dit bij Milton niet, en kon dat ook niet, want
daar is Milton dank zij de Engelse taal en de Engelse beoordelaars, te beroemd voor. Ware Milton echter Hollander geweest!
Het eerst waren dan zijn Latijnse gedichten onder handen genomen.
Ofschoon Huet erkent, dat Vondel's gelegenheids-, geschied- en
hekelzangen, zowel als de reien zijner spelen bekoring uitoefenen,
verwaarloost hij die toch geheel en al, anders dan bij Hooft, wiens
reien uit Achilles en Polyxena hij zelfs bespreekt.
Wanneer hij na een uitvoerige behandeling van Hooft's rei: „Wien
zit de wreedheid in 't gebeent" het volgende zegt: „In het tragisch
genre, ik erken het, heeft Hooft niets geschreven, wat hierboven
gaat; niets, in het gemeen, wat ons van zijne vorming zulk een
getrouwe voorstelling geeft," dan kunnen we daaruit opmaken,
hoe schandelik hij ten opzichte van Vondel is te kort geschoten.
Als hij daarop laat volgen: „School en kunst, het nationale en het
aangeleerde, de bezieling en de zelfbeheersching, werken samen en
brengen het indrukwekkendste geheel tot stand. Noemde ik de kern
zijner beschaving gezond, hier is het bewijs," dan zijn we geheel
en al verbazing, wanneer hij bij de bespreking van de Gijsbrecht
diens dichter voor de voeten gooit: „Doch waar de school begint,
eindigt het leven."
De Gijsbrecht van Amstel is het enige gedicht van Vondel dat
door Huet besproken is. De aanleiding is de opvoering van dat
stuk ter gelegenheid van de onthulling, de oorzaak is, dat dit
het enige treurspel is van Vondel, dat een navolging mag heten,
zodat de kritikus daar de voordeligste kans ziet om aan te vallen.
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Hij erkent, dat het „nog geenzins het meest soporifieke van Vondel's
treurspelen is," maar toch zegt hij, waar hij dat noodig heeft:
„is dat treurspel niet nog het Benige van Vondel's werken, dat
onder ons een zweem van leven behouden heeft ?" Zeker, de eigenliefde van Amsterdam wordt er in gestreeld, en het is daarom het
enige, dat men (gelukkig nog!) ieder jaar opvoert.
Over die opvoering spreekt Huet eerst. Doch hoe! Als we de
aanvang van zijn studie lezen, en we de studie van L. Simons over
de Gijsbrecht kennen, o. a. het hoofdstuk uit „Besproken Plaatsen ",
dan kunnen we niet nalaten te glimlachen, wetende, hoe die opvoering slechts een parodie kan geweest zijn. Niet de „scherpzinnige" Huet, die aanmerking maakt. Hij vindt die opvoering over
het algemeen voorbeeldig.
Wanneer we nu echter verder lezen, gaat die glimlach in gerechtigde verontwaardiging over: „Van ver en in onze nabijheid schemerde
het van bevallige toiletten, bloeiende aangezichten, lachende lippen
en bezielde oogen." — „Een rechtmatige grief tegen de deftige openbare schouwburgen in Nederland is, dat men soms uren lang er op
een droogje zit." Waar, blijft nu Vondel? Is dit ook „het gevoel van
vereering voor het genie, dat de Gijsbrecht dichtte, dat de voorstelling
beheerschte"? Nochtans, ,,w ij aten wafels, w ij dronken chocolade, de
gastvrouw heette Saartje." Wie zijn ogen en organen heeft bij toiletten en lachende lippen, bij zijn maag en zijn wafels en zijn chocolade, heeft niet het recht om het stuk af te breken. „Toen de engel
Rafael te langen leste zijn profetie voltooid had, en het gordijn
gevallen was, scheen geen mindere macht dan het hemelsche gerecht
in persoon zich over ons ontfermd te hebben." Nu kunnen we bij
deze hatelike opmerking voegen, dat de Vechtnimf, die de Gerard
van Velzen besluit met een profetie van niet minder dan 266 regels,
door Huet in 't geheel niet op de vingers getikt wordt (al zou ze
met ons moeten „vechten" om aandacht), terwijl hij toch weet,
dat die nimf voor Hooft niet levend bestond, en in een stuk , spelend
in Holland en in de graventijd, een onnatuurlik simbool was,
terwijl Rafael wel degelik een bestaand wezen is in Vondel's ogen,
wat een groot verschil maakt. Diens toespraak is 46 regels. Zie
deel XVIII, blz. 27: ,,Doch we laten dit aanhangsel rusten." —
Terwijl Vondel zelf „verre van pedant" is, wordt de Gijsbrecht
„een tentoonstelling van pedanterie" genoemd. Dat treft ongelukkig
samen.
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De verwoesting der stad Amsterdam is „een kleingeestig onderwerp." Hoeveel treurspelen behandelen de dood van een of
enkele personen, dit echter toont de verwoesting ener gehele stad.
De vete tussen Haarlem en Amsterdam (Floris' wraak mag niet
meetellen bij Huet) heet een hanengevecht van kijvende buren.
Heeft Dante ook niet aan zo'n „hanengevecht" deelgenomen, in den
slag bij Campaldino? Zou Huet dien ook zo betitelen?
Na een reeks van zwakke opmerkingen (wij weten, hoe Shakespeare zijn figuren ook vaak veel zwarter heeft gemaakt), komt de
volgende zin: „Wij zouden juichen in die kortzichtigheid, indien zij
hartstocht geworden ware en zich voor onze oogen had opgericht als
een wezen van vleesch en bloed !" Of is „de poezie" als onderwerp
bedoeld? Maar dat staat er toch niet.
Hoewel de Gijsbrecht de navolging is van een beroemde episode
uit Virgilius, is het een zeer zelfstandig stuk, hetgeen reeds hieruit
blijkt, dat het een lyrics drama is, uitgerust met koren, Virgilius'
werk een epos. Zoveel het rijsschip verschilt van het paard van Troje,
zoveel verschilt Vondel's stuk van Virgilius' gedicht, en zo sterk inheems als dat rijsschip is (Bommel- en turfschip Breda!) zo sterk
nationaal is de Gijsbrecht van Amstel. Als nu gelijkenissen zijn op
te merken, die treffen we eveneens bij Hooft aan, gelijk Huet
zelf erkent (Ger. v. Velsen): „al het overige moet door Griekenland en Rome geleverd worden. Onder het schilderen zijner Machlteld
denkt hij aan de geschonden Lucretia van Livius. De alleenspraak
van Floris V, in de gevangenis, ademt romeinsche 2ielegrootheid.
Wanneer de geest van Velzen's onthalsden neef of broeder den
graaf in een droomgezicht verschijnt, dan is het of wij Achilles in
de Odyssea over de somberheid van het schimmenrijk hooren uitweiden. Zo struikelen in éen werk de herinneringen der latijnsche
school over de heugenissen van het Muiderslot. In Bato is het
karakter van den held naar den Aeneastype van Virgilius gevormd.
De jonge meisjes uit Catteland scheiden van de gespelen harer
jeugd in verzen, die bij de Grieksche Anthologie geborgd schijnen."
Waarom nu alleen Vondel verweten? Worden de Gerard van Velzen
en de Bato, al zijn het slechts „ relieken ", niet hogelik geprezen?
In de „Gijsbrecht van Amstel" is de Virgiliusdienst van Vondel
wel degelik tot een zelfstandige bezieling gekomen (al is het op
andere wijze dan bij Dante), omdat de Gijsbrecht een bezield
stuk is, vol leven en gloed. Laat ieder toch eens lezen de uitIII
14

210

BUSKEN HUET'S BEOORDELINGSWIJZE.

gebreide en zeer boeiende studie van L. Simons over dat stuk!
Eventjes tikt Huet Vondel's „heimwee naar een hooger en reiner
sfeer" aan.
„Vondel heeft nooit. geleefd, " maakt hij uit, „het behoort gezegd
te worden." Zeker! Er behoort gezegd te worden, dat Vondel
mijlenver staat boven de kritiek van Busken Huet.
„Cats heeft de prijs gewonnen, die Vondel beloofd was; zijne
onvruchtbaarheid voor het nageslacht wordt alleen geëvenaard door
die van Hooft en Huygens." Pleit dit tegen Vondel, of tegen het nageslacht en Huet zelve, tegen de Nederlandse natie? Waarom dan de
dichter verweten, dat hij ongelezen blijft, dat de natie zich reeds
tijdens zijn leven van hem verwijderde? Immers: „Wat maakt het
uit, dat voor den grooten hoop deze schoonheden niet bestaan?"
Men denke ook hieraan terug, straks, als Cats behandeld wordt.
In hoever „geveinsd" de bewondering was, blijkt uit de geest
Zeker is het,-driftvanThjm,BesScapn.
dat deze kritikus geen „bewondering" veinst.
Wat nu echter te denken, als Huet zegt: „Vondel vertegenwoordigt onder ons een dier nobele vergissingen, waarop natiën eeuwen
lang teren kunnen." (en hij leeft niet in het hart der natie ! !) en
elders: „Hij is een dier dichters geweest, aan welke binnen zijn eigen
landpalen, van het eene geslacht op het andere, zo vaak de standaard der kunst onzichtbaar wordt of te zeer daalt, een volk zich
weder oprichten kan." Dat: binnen eigen landpalen, spreekt van
zelf, hoeveel vreemdelingen kennen Nederlands of wijdden zich aan
onze letteren; zij trouwens hebben ook hun eigen dichters.
Wat te denken, als hij zegt:,, na een vleugelslag drie, vier zit
hij weder aan de oude plaats geketend" en elders: „Vondel is een
dichter breeder van vlucht dan Hooft en met meer christendom,"
alsook (in het opstel over Cats) „waar zelfs de tot populariteitgeschapen Vondel door de snelheid van zijne vlucht het oog van den huidigen
lezer ontvaart," terwijl van Hooft gezegd wordt „waar aan Hooft's
gedachten veeltijds de keel wordt toegebonden door worgende woorden ", (in tegenspraak met „de goede genius van Hooft ", vroeger)
en nochtans ook van dezen reeds erkend wordt ,. zulk een zeventiende
poëet, die op zijn sterke wieken ons aan-euwschndrla
ons zelf zoo aangenaam ontvoert, wiens hart wij zoo duidelijk voelen kloppen, — krachtiger dan het onze, maar op dezelfde maat, —
zit tegelijk aan de binnenzijde anders in elkander dan wij."
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Hoe komt het, dat hij ondanks al zijn felle verwijten aan Vondel's poezie, spreekt over „de schoonheid der oorspronkelijke lijnen"?
Waarom ten laatste toch alles toegegeven? „Op veel van het
alledaagsche, in zijn tijd en in het verleden, had hij een dichterlijken
blik. Het politiek pamflet wordt bij hem eene ode. Van de huwelijks
nachtegalen, van het menschelijk leven en van den-trouwenvad
sterrehemel, van de lichtzinnige zwanen en van het gevoelig
ouderhart, van het geloof, de hoop en de liefde, heeft hij onvergetelijke dingen gezegd." (L. v. R.), ja zelfs: „Geen nederlandsch
dichter kan vooralsnog in zijne schaduw staan." (L. F.). Dus zelfs
Hooft kan niet eens in de schaduw staan van Vondel. We halen
van ergernis onze schouders over zoveel tegenspraak op. De lezer
mocht nu menen gaan, dat Huet Vondel in het algemeen hogelik
prijst, doch hij leze diens kritieken zelf en zal bemerken, dat zij
voor een oppervlakkige lezer voldoende zijn om Vondel's werken
op zij te werpen.
Nog het best krijgen we een indruk, wat Huet had kunnen doen
voor Vondel, als we zijn opstel over Poot opslaan (L. F. I):
„den laatste onzer klassieken der tweede periode."
Gedichten zijn den tijd te sterk.
Men leest der dichtren aardig werk,
Zo lang de wereld staat.

zegt Poot, wat zwakjes met zijn „aardig ". Vergelijk dit met wat
Vondel van Koning Oedipus van Sofokles zegt: „Ditzelve spel wordt
bij Plutarchus mede gerekend onder de vijf toneelspelen, welker
toestel d'Atheners, wien de toneelkunst meer dan het uitbreiden van 's lands palen ter harte ging, hoger kwam te staan
dan de befaamde oorlogen, voor het gebied en de vrijheid tegen
Perzië gevoerd." Geen wonder, dat juist Oedipus tot die vijf behoort,
want Oedipus voert strijd tegen het noodlot, nog machtiger vijand
dan de Perzen.
„Dit is zoo" erkent Huet van Poot's versje, en „nog heden
leest men Molière, leest men Lafontaine, leest men Labruyère" en
van Poot zelf heet het „dat sommige onsterfelijke nederlandsche
verzen gedacht en geschreven zijn door enz." (Elders krijgt ook hij
zijn deel). Nu is Poot een nagalm van Hooft en Vondel, gelijk
niet alleen uit de levensbeschrijving van Jacob Spex blijkt, maar
het beste en klaarst uit zijn verzen zelf. Wanneer we nu dus weten,
dat Poot eigenlik de echo is van Vondel, dan kunnen we uit de
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studie over Poot opmaken, wat Huet aan Vondel onthield. Van
onze Huibert heet het: „gewone dingen onverbeterlijk te zeggen,
was zijne specialiteit. Behalve uit zijn aangeboren taalgevoel, laat
het gegraveerde, het klassiek-nederlandsche, het echt-zeventiende
eeuwsche in zijne wijze van uitdrukken zich gemakkelijk verklaren
uit zijne hooge vereering voor de spraak van Hooft, van Vondel
vooral. Uit de verte reikt hij Vondel de hand. Het proza van Poot
moge overschaduwd zijn door zijne verzen, het behoort tot het beste
hollandsch dat in den loop der vorige eeuw ten onzent geschreven
is." Ook Vondel heeft mooi proza geschreven: hiervan rept Huet
niet. „Niet maar de lust om verzen te bouwen, zoo schoon van
linen als sedert Vondel onze taal er geen had voortgebracht."
Elders: „Poot was een geboren kunstenaar." Vier regels heten:
„even onberispelijk van uitdrukking als altijd ", verder „Poot's
beste verzen kent ieder van buiten." Hij zelf was toegerust met „een
zintuig, dat hem het eigenaardige der antieke schoonheid reeds op
een afstand deed onderscheiden." Als wij dan nog van „de antieke
plooi" lezen van zijn dicht- en denkwijze, dan denken we onwillekeurig aan „het keurslijf van bastaard klassicisme ", dat Vondel
nooit heeft uitgelaten. Is er groter verschil denkbaar dan tussen
de antieke plooi en het keurslijf? En als Huet zoo streng wil zijn,
waarom neemt hij dan verzen als „Aan God" in Poot's bloem
Onverklaarbaar.
-lezingop?
Vondel wordt nog even aangestipt als een rijk meester, doch
de verbazing, dat iemand van zo nederige afkomst zulke mooie
verzen heeft kunnen schrijven, blijft beperkt tot Poot: „dat wonder
onzer nederduitsche dichtkunste."
Uit dit alles blijkt dus, wat Huet's kritiek of litterariese fantasie
had kunnen zijn en wat er in werkelikheid van geworden is: Een
gegochel, waardoor de lezer, bevredigd met het gevoel, dat er
reden is geweest om Vondel te loven, hem toch zonder gewetens
kan laten „zitten."
-bezwar
Nog beter, vrijer spel heeft Huet gehad met Cats. Ik wil het hier
geenzins voor Cats opnemen, want ik heb nauweliks iets van hem
gelezen en een paar blaadjes, die mij eens in handen vielen, konden
mij niet bekoren. Vermoedelik terecht stak Vondel met Cats de
draak. Wel heb ik met aandacht het boeiend boekje van de Hoogleraar Kalff over die merkwaardige dichter gelezen. Moge toch
ieder, die belang stelt in onze letterkunde deze studie ter hand
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nemen; hij vindt daarin een strikt onpartijdig oordeel. Doch ik
wil er slechts op wijzen, hoe ook hier Huet zichzelf herhaaldelik
tegenspreekt, zodat de waarde zijner kritiek voor een groot deel
te niet wordt gedaan.
Hij begint met Cats een hoop lelike scheldwoorden naar het
hoofd te gooien. Daarna gaat het afwisselend tussen goed en
slecht. „Inderdaad gaat het niet aan onzen dichter aansprakelijk
te stellen voor een populariteit, die hij misschien bemind, doch
waarom hij nooit gebedeld heeft," alsmede: „zou het dienstboden idioom van Jacob Cats te onzent minder opgang gemaakt hebben, indien onze antipathie tegen verzen van die soort altijd
even levendig geweest was ?" Waarom dan beweerd: „De val onzer
nationaliteit moet niet het minst hieraan worden toegeschreven,
dat Cats erin geslaagd is het nederlandsch karakter te herscheppen
naar zijn eigen beeld. Hij heeft een wauwelend en geniepig volk
van ons gemaakt" enz. — Elders echter is hij een nul, hij is eenvoudig, doch die eenvoudigheid is slechts platheid. „Met al zijne
onbetamelijkheden is en blijft hij in zijne soort een zuiver man,
maar zoo ruw aangegrepen, zoo plomp voorgesteld" enz. Een zuiver
man dus in „het soort" der geniepigen. Dat is een merkwaardige
samenstelling.
„Het zou mij niet veel drogredenen kosten," zegt Huet, „de stel
vol te houden" enz. — Maar we komen hier toch niet om-ling
drogredenen te horen. In zijn bepalingen van kunst verwart hij
dan ook te dikwels geestdrift met hartstocht. Wellicht heeft hij
daarom zo misgetast ten opzichte van Vondel.
Vaak zwaait hij Cats lof toe, en soms niet geringe: „Hij was
geen Rubens, geen van Dijk, hij had meer van Ostade, van Van
de Velde en dergelijke meesters: dit oordeel van Van Wijn dunkt
mij de ware sleutel tot het geheim van Cats' tegenwoordige populariteit. Gelijk ieder heden ten dage een open oog heeft voor het
schoon van de huiselijk-vaderlandsche schilderschool der 17e eeuw,
gevoelt ook klein en groot in den tegenwoordigen tijd de blijvende
waarde van Vader Cats."
„Menig treffend liefdesgeval heeft hij bearbeid. Op den bodem zijner
spotternijen ligt en brandt een groot gevoel. Hetgeen Cats tot dichter
maakt, is de waarheid zijner poëzie. Overal in zijne werken is hij
zichzelf, handhaaft hij zijne eigenaardigheid. Het getuigt van oorspronkelijkheid dien trant te hebben uitgevonden, Cats is nieuw
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geweest, en een dichter, die dit weet te zijn, veroudert niet."
Een „bevallig versje" wordt aangehaald.
„De Emblemata en de spiegel bevatten meer dan één meester
heeft een poging gedaan om tot dien eenvoud en dat-stukje.Ca
nationale terug te keeren, en het strekt hem tot lof, dat het uit
slechts tot zeker punt heeft-hemscindraehm
medegesleept. Om voort te brengen, hetgeen door hem geleverd
is, werd een sterk sprekende individualiteit vereischt, een ongewoon karakter, een onverzettelijk talent. Hij heeft onze letterkunde onwaardeerbare diensten bewezen. In Thetis en Galathea
en Herdersklacht is hij als kind en schilder van zijn tijd niet slechts
nationaal, maar ook volkomen oorspronkelijk. In de Trouwring is
de historie van Liefdes -Vossevel (wij willen het dankbaar erkennen)
een der gelukkigst uitgevallen Jan Steentjes. De echte Cats in zijn
volle kracht is de fotograaf van het nederlandsche volkseigen."
En ten slotte hij is een wettig muzenkind."
Wie kan hiermede tegelijk de uitbarsting in de aanhef van het
opstel begrijpen. „In het leven van elk rechtgeaard Nederlander
der 19e eeuw, behoort een oogenblik aan te breken, dat hij ophoudt
ten aanzien van Cats slechts onverschilligheid te koesteren; een dag
en een uur, dat hij al de werken van dien rijmelaar en kwezel op
zijde duwt met geheel den fieren weerzin, dien zulk een erbarmelijk
karakter, eene zoo ergerlijke middelmatigheid, eene zoo gemeene en
gemeen makende geest den weldenkende moet inboezemen. Al hetgeen er onhebbelijks wezen mag in onzen landaard is weleer vleesch
geworden in den persoon van Jacob Cats. Deze godvreezende
moneymaker is de inkarnatie geweest van den vaderlandschen

daemon" enz. enz.
Dan weer erkent Huet eigen zwakheid en zegt: „Doch hartstocht
en onbillijkheid zijn twee loten van één stam." Moest nu Huet niet
inzien, dat kunst niet enkel op hartstocht grondt? Want kunst tracht
harmonies te wezen. Er is verschil tussen wat men gewoonlik hartstocht pleegt te noemen, en die goddelike drift, die zich in de kunst
openbaart. Ik spreek niet over de door de kunst geschapen gestalten, doch over de kunst zelve.
Het doet ons leed, maar wij vrezen, dat Huet „de weerloze
schim van Cats" wèl onrecht heeft gedaan. Wij weten het niet,
maar wij vermoeden uit zijn eigen opstel, de vreemde tegenspraken,
dat het oordeel over Cats herziening nodig heeft, herziening in de
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trant als de hoogleraar Kalff heeft gegeven. Kom, wie verzamelt
die fragmenten en meesterstukjes uit Cats, welke zo waardevol
moeten zijn? Wie zorgt, dat hij geen „prentenboekje" blijft „voor
acht- en tienjarige jongens en meisjes," en kornuiten, wat trouwens
volgens Huet zo gevaarlik is? Wie wil nu kalm en rechtvaardig
zijn, ons een herstelde Cats geven, zijn werken wellicht tot een
honderdste, of vijfhonderdste deel ingekrompen, zoveel als bepaald
nodig blijkt, maar dan ook een onmisbare schakel in onze letterkunde?
Starter, Huygens, Bredero, Camphuysen e. a. heeft Huet
geheel buiten beschouwing gelaten.
Wij moeten eindigen. „ De soort litterarische moraal ," die Huet
in zijn werken aangetroffen wil hebben, kunnen we niet loven. De
„te vurige liefde voor de eer der nationale letteren" is een volkomen
parodie. Wie daaromtrent nog een greintje twijfel mocht bezitten,
leze Huet's studie: „ Dr. Jonckbloet," hij zal voor immer bekeerd
worden.
Waardoor deze kritikus nochtans een grote invloed heeft uitgeoefend ? Ik schrijf het toe aan de lichte beweeglikheid van zijn geest,
zijn fantasie, en de makkelike wijze, waarop hij schijnraaksteken
toebrengt, alsmede aan het gebrek aan zelfvertrouwen der Nederlanders en de kleinheid van ons land. Wat Huet had kunnen zijn,
lere men uit de schitterende studie, die Bakhuizen v. d. Brink gegeven heeft, alleen over de „Rommelpot."
Ik heb slechts een paar hoofdstukken behandeld, doch het spreekt
vanzelf, dat Huet Huet blijft ook in andere hoofdstukken.
Hij is ook daar te vaak bezweken voor de lust om een geestigheid te plaatsen, en zijn zucht tot stileren in tegenstellingen heeft
hem met de behandelde (mishandelde) dichters vaak doen spelen
als de kat met de muis. Een gehele herziening van het oordeel
over de Nederlandse letterkunde is daarom ongetwijfeld nodig.
Zijn medestrijder Jonckbloet heeft al even ergerlik misgetast.
En men mag het verzoek richten tot de samenstellers van bloemlezingen, of zij voor de berichten tenminste andere schrijvers willen raadplegen dan Huet, bij wie zij vaak voor hun dichters een
aalmoes komen borgen, zo voor Vondel de nogal onsmakelike
vergelijking van de kalkoen en van de peer.

PANHARING-VISSCHEN
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Jan en Kees stapten de deur uit, gingen de zaterdagsdrukke
straten van het stadje door, die licht straalden in de goud-zon. Al
nader kwamen ze tot de haven. Rukwinden renden over de roode
daakjes, waaiden stof-wirrelend over de grijze kazeiën. Kleine golfjes
ribbelden in op-glijing van het water- niveau waarin schepen en
masten met kronkelende slanglijnen weerkaatsten. Schelle kleuren,
kopergeel en hardgroen, tabaksbruin en oranjerood, schitterden
onder het licht- gespeel. Nog stonden de schippers te dweilen en te
schrobben, putsten het water over de bruin geteerde planken, of
poetsten het koper beslag tot het goudend de blits -gloeiingen der
zon weér lichtte. Voor de frisch geverfde huis-gevels tobden de
dienst-meiden; de rokken hoop opgesjord in den schortband,
de voeten in wit- geschuurde klompen, plasten en plonsden ze de
dweilen in de koper berande emmers en ploeterden voorovergebukt,
de hoofden vuurrood van inspanning, de stoepen en straten schoon,
die blauwzwart glimmerden onder het heenstroomende water als
glanzend glazuur.
Kees ging bij den visscher binnen en hoorde al diep in het
gang- donker Jan nog roepen: — Blijf niet te lang weg! Na een
pooze kwam hij terug, druk koutend met Willem de jongere broer
van den schipper. Ze stapten vroolijk redeneerend naar den Ham
wachtend op de Spek, die zooals Willem vertelde naar het kalfateren
van de hoogaars was gaan kijken op de werf bij baas van Rossem.
— Wat is nou onze boot? vroeg Kees, de dobberende scheepjes
afkijkend, op wier achterstevens B.Z. zoovéel en zooveel met groote
witte letters geschilderd stond.

PANHARING -VISSCHEN.

217

— Die schokker hier — de derde van den wal af.
— Gaan we dan niet met de hoogaars?
— Nee, die ligt immers op de werf. Ik vaar al even lief met deéz
boot. Kun je goed tegen de zon inkijken? vroeg hij lachend aan
Jan, — is dat de Spek of niet?
— Ja, de man zelf.
— Nou, dan maar aan boord.
-- Laat Arjaan wat bier halen, vijf kruiken, de man éen —
hier is geld.
De schippersknecht kroop als een aap tegen de zwart geteerde
beschoeiing op, terwijl de twee stadschen langzaam voorzichtig
over de gevaarlijk smalle boordzijden liepen, schril angstig om een
koud bad te nemen. Dan kwam Arjaan, met de vijf kruiken aan een
rooden zakdoek geknoopt, tegelijk oploopen met de Spek, 'n stoeren
jongen kerel met 'n rossig puntbaardje, 'n bruin laag- gewelfd voorhoofd met borstelige brauwen waaronder de oogen stuursch toekeken. Een rimpel van na-denken of van lang staren naar éen punt
in de verte, plooide boven zijn rechten neus met smalle beweeglijke
vleugels. In zijn blauw wollen trui leek-ie nog breeder, terwijl z'n
vierkante schoeren rythmisch voor en achteruit bewogen als in
evenwicht voor zijn eenigszins wankelende beenen. De meeste
schippers hadden een reef in het zeil gelegd omdat er nog al een
fel koutje stond. Maar de Spek sprak en hij zei het ernstig als een
flu -mensch met veel ondervinding:
— Met zoo'n wind loopt dat ding merakel hard. Als een ander
twee reven moet leggen, dan beginnen wij pas goed op dreef te
komen.
Arjaan gooide de lijntjes los en langzaam stroomaf dreef het
bootje voort tusschen de hooge tjalken en aken, nu 'lijk 'n roei
klein. Om sneller vooruit te komen namen de twee-botjez
visschers hun lange boomstokken en duwden, met hun breede schoft
tegen het hout geleund. telkens fel af, tot aan de roerpen mee
om dan met plotsen ruk nog tijdig den haakboom uit het-lopend,
slijk te trekken.
Wind woei met bollende vlagen nu wijd tusschen de dijken.
Willem stuurde naar een windstillen hoek waar het zeil opgeheschen
moest worden.
Al rapjachtte de wind in het wijd open doek, lustig klap-wapperde
het en rinkelend sloeg de ring langs het schoot-ijzer. Hevig trokken
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ze met hun drieën aan het koord en het bruine zeil vaande al met
een scherpen hoek van het schuin-hout vlak tegen den pitch-pine
gladden mast.
Nu stond de Spek aan het roer, den breeden rug schorend tegen
het zwaar terugwerkende stuurhout. Pijlsnel vlotte het vaartuigje
de vluchthaven uit en al dadelijk dansten in het wijdere sop de
golfjes klits-klatsend tegen den boeg. Kees stond bij den schipper,
Jan zat op het dek, snel rookend en met blij gezicht den schokker
overkijkend, die sitsel-schuimend over het water gliste. Willem rugsteunde heel vooraan tegen de hout-beschoeiing, keek door zijn
lange zijige wimpers naar het stedeke dat met hel roode daakjes
en zijn oude grijze kerke even boven de mollig rondende dijken
uitdroomde, 'wijl het uitspansel fel blauw schaterde met wit-bultige
wolkenkoppen, statig zeilend langs de licht groene en wit-bloesemende
boomen-kronen. Er was een leutige jool in die kort schokkende
golven-reeksen, in dien bollenden wind die stoeiend het scheepje
voortjachtte, dat breed laveerend het zeegat instuwde. Heel ver
zagen hun kijk-grage oogen nog de ijler lijnende dijkstreep waarachter het stadje aldoor hooger op-blokte. Zwaar brokte de oude
kerk tusschen de zon bevlamde daakjes en fel spatte het stralende
licht over het streuvelende groen der heuvelende boomen-kronen,
afgrenzend den dun blauwen horizon, 'lijk verschoten tegen de
warme kleurgloeiing van het goud-bezonde stedeke. En hoog boven
hun hoofden koepelde de doorzichtige luchte waarin de wolken
vlotten als reusachtige schepen, met enorme kleur-vanende zeilen,
statig zwanend op den wuivenden wind.
Moeizaam bewerkte Arjaan de pas getraande waterlaarzen. Hij
trok het stugge leer, streep voor streep omklemmend, naar beneden,
de taaie huid weeker knedend met bel zijn inspannende handen.
— Over!! over! Pas op Kees! Bukken Jan. Bukken dan! anders
ga-de overboord, lolde de Spek, den schoot losgooiend. Willem
schaterde om het benarde gezicht van Jan, die languit op het dek
neerlag, plat als een haring in de pan. Het klapperende doek jachtte
naar stuurboord en met een geweldigen flap bolde het weer vol;
de stoeiende wind deed het bootje scherp slijden over het tot perels
verruizelende water, dat met sproeistralen over den schokker waaierde.
—'n Zeetje, riep Willem diep verscholen in zijn kapmantel, met den
breeden flambard op z'n wuivend-fladderende krulharen.
— Pats-klet-klats, zong Jan, schuilend achter het opgetrokken
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zwaard — schei je d'r nou uit, Spek! Spekkie-Spek-bokkum. Maar
de schipper had er lol in, drukte heviger nog de roer-pen, zoodat
het water fonteinend aan boord spoot.
— Brrr — rilde Jan en met twee sprongen verdween-ie in de
roef. Willem bleef stil zitten terwijl het water regen-boog webbend
over hem neêrputste, besprenkelend zijn breeden hoed, bezaaiend
zijn ruigen blauwen mantel als met glijdende kwikzilver-droppels.
De wind kromp 'n ietsje en bedaarder, rustig vlotte de schuit
over de schuimkuivende golven. In de verte streepten alree de vis
lange scherpe hoeken, weêr haakvormig bruin stippelend-scherijn,
over het blakke water der zandbanken. Zeemeeuwen vielen hier en
ginder langzaam uit de lucht neer op enkele drooggeloopen vlakten,
vlogen weer óp met krijschend geschreeuw. De Spek keek naar
de zon en zei tegen Arjaan: — 't Is bij vijven — we zullen d'r
zoo zijn.
Uit het donker van de roef kwam een klokkend geluid, als liepen
daar flesschen leeg. — Hei! hei! niet alles allen hoor! Laat er
voor 'n ander ook wat in! — D'r is water genoeg in 't Scheld,
lachte Jan. Maar Willem sprong door het open luik naar beneden
en nam twee kruiken tegelijk, wat Jan gulzig noemde.
Zoetjes laveerde de schokker naar de uiterste punt der bakens,
bijna gelijk met de andere schippers wier roepen ver over het
water schalden. Plots doofde het zonlicht achter een lei-grijze nevelbank, de Schelde zettend in een mat glazerend vaal waarover de
al koelere wind huiverde. De Spek rechtte zich al in zijn geweldige
leerzen; nou zag-ie er uit als een watergeus, die ros-blonde haardos,
de goud-bruine sik, de borstelige brauwen schaduwend over de zacht
blauwe oogen. Arjaan peilde het water: — D'r staat net water
genoeg, zei hij. Willem stond op een lat dat de bakens aan éen
spande en keek in het grijs-groene water, waardoor duizende garnaaldunne vischjes schichtten, een krooi heel kleine pan-harinkjes.
— Zie-de visch? vroeg de Spek.
-- Veel! er zijn pijlstaarten bij — kijk-kijk, riep hij verheugd
— kijk 's wat 'n dieren! zes-zeven — heer allemachtig! — wel twintig!
De Spek en Arjaan sprongen beiden over boord, doorploegden
zwaar het water dat wolkte met bruine pluimingen. Kees en Jan
waren naast Willem tegen de mutserds geklauterd, steun zoekend
met de hand op de groengladde palen.
— Zie-de ze? vroeg Willem aan de stadschen.
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— Ik niet — jij zeker ook niet!
— Kijk nou 's goed — daar komen ze aan — zie je dien grooten
daar voor op — tellen: zeven-acht — hier links nog drie — en wat
'n dierages! — sjonge- sjonge Spek, da's levertje!
Ze tuurden het troebel groene water in dat vergrauwde onder het
heen vlietende licht. Heel teer doezelden de dijkgrenzen tegen
lood-witte lucht. Kouder wind huiverde over de ebbende zee, groote
zandplaten liepen plots droog, violette en lei-grijze wadden bloot
waarlangs het vlietende water snel wegribbelde met kleine-legnd,
prutsige golfjes. De visschers plons-plompten verder, de sleepnetten
hield Willem gereed. Arjaan en de Spek spanden den fuikhoepel
dáar waar het van ijzer gevlochten raam gezeten had om de visch
te weren. Ze liepen nu langzaam en voorzichtig langs de binnenzijde
der bakens-rij, het sleepnet nog saám-geknoeld tusschen hun wezen
in. Dan schoven ze voort tot daar waar de houten rissen als keeringen in scherpen hoek stonden.
— Vlug! zei de Spek, die met spanning naar het water keek, dat
snel stroomde met wielingen en kolken der heen en terug zwemmende
visch, die soms met angstig gespartel naar het niveau stuwde en
boze slagen met de trillende vinnen in de lucht deed. Het donker
groeide over het grijze heenspoedende water. De schokker lag al
aan den grond, maanlicht pijlde met trillende stralen over de donker
bruine lijven der visschers, die als twee vreemde zeebeesten daar
aan het werk waren in het klitsende gekabbel.
— Trekken! trekken! vooruit maar. Het op kurk drijvende sleepnet was strak gespannen tusschen de twee mannen. Nu sloeg Arjaan
met een stok op het water als in drijfjacht, rakelings drongen ze
langs het met zeewier behaarde staketsel voort, telkens palmde de
Spek een deel van het net in. Nieuwsgierig keken Kees en Jan het
water in; geweldig begonnen de nauwer opgesloten visschen te
leven. Zwaar sloegen de pijlstaarten met hun plat schollige lijven
over het blakke water, rijen panharingen pijlden door het blauw
nat, pietermannen schoten groen glanzend als hagedissen-groen
snel tusschen allen door. Het was een sidderend angstwekkend
leven, de almaar snellende visschen, dan schuw en wild, dan regelmatig en als aanvallend in slagorde met honderden voortschietend
'lijk lang-werpige projectielen — — maar de fuik als een val voor
hen, het jachtende geklits-klats als striemende zweepen boven,
en van achter bedreigd door het ondoordringbare sleepnet, stapelden
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de visschen zich al meer en meer in den hoek waar de fuik vlottend
vol liep met zilverig-geschub van bliekjes en sprotjes tusschen de
nauwe mazen. Al nader drongen de twee, de pijlstaarten ranselden
vreeselijk het water — — maar zij lachten, riepen: minstens vijftig!
— Zijn er panharingen?
— Precies genoeg om die stadsmenschen te vergasten, riep Willem.
Snel liepen de visschers op de fuik in, hielden dan met forschen
zwaai de breede hoepelopening als een enormen trechter boven het
water, schoven vlug het ijzeren raam ervoor en trokken toen met
vereende kracht de spartelende massa aan boord. Zilveren- schubbenregen spetterde tegen de wanden, en al leegden de druipende vis
trechter, die uitgulpte het geweldig gespartel-scherdnzwa
en geslier als een hoorn van overvloed. En het klatste en glibberde
en flabde over de plat gladde buiken wit schuimend tusschen het
weerschijnend zeegroen van blinkende haringruggen. Overal tusschen
door spoten de smal gladde visschen met hun slanke puntige lijfjes
en rukkende gaap-snakkende bekjes; pietermannen en bliekjes,
sprotjes en zeesterren, kwallen en krabben — — het spritste en
klab-kwalde door een, maanlicht-gestreel sidderend over het nog
opspringende kleine grut.
Nog eens gingen de twee het water in, terwijl Willem voor
krioelende visschen met een hoosvat woelde-zichtgusend
en de beste panharingen voor de lekkerbekken uitzocht. Met een
haak duwde hij de pijlstaarten opzij de: — Je moet oppassen voor
die visch, zei hij wijs betoogend tegen luisterende Jan en Kees die
onder het zeil een schuilplaats voor den wind hadden gezocht, ze
zijn vergiftig — die steken nou wat je noemt met hun staart. Als
je een schram met dat kleine haakje, hier opzij zit 't, over je heen
krijgt — nou dan kan je om zoo te zeggen je testament wel maken.
— Kom, lachte Kees — weer zoo'n schippers-praatje?
— Praatje of niet, de visschers zijn er bang voor — en ik ook!
Een beetje onder den indruk van z'n ernst-gezicht keken de twee
naar de breede scholplatte visschen die in het wit- blanke licht met
hun staarten er niet mis uitzagen.
— Kijk! da's ansjovis zei Willem en hij pakte tusschen zijn kleverige vingers een heel fijn vischje, dat wel van een blauw-groenzilverig metaal leek, in het kalklicht der mane tot opaal verkleurend.
En alweer trilde het bootje onder den schok der neer gulpende
visch. De Spek en Arjaan klauterden aan boord. Moeizaam trokken
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ze hun leeren hozen uit, die daar nu stonden als vier zevenmijls
laarzen, glinster-glimmend van zilver-schubbetjes.
De schipper verdween in de roef. Arjaan spoelde de netten schoon
en trok het flossige zeewier uit de mazen. Toen waschte hij de
slijkerige schoenen af, liep dan zachtjes fluitend op z'n dik-gestopte
wollen kousen over de wiebelende planken boven het ruim, greep
den emmer met panharingen en sprong door 't luik het kajuitje
in, waar de Spek druk bezig was bij het gelige toortslicht van 'n
lamp. Er steeg een lucht van brandend hout uit het verroeste
ijzeren rook-pijpje. Even dook de zwarte krullekop van Arjaan
boven het luik uit: Hoeveel lusten de heeren er?"
— De man minstens vijf, lachte Willem, ze zullen wel honger
hebben.
Voor den wind waren de drie weer achter het zeil gekropen.
Licht rilde over de slijkbanken. Troosteloos eenzaam lagen de vis
onder de wit gele maanschijnsels; als dood verlaten steppen-scherijn
en grauwe moerassen, waar alleen de kreet van reiger en zeemeeuw
schril kraste, lagen de wadden te oneindigen. Maar in de roef siste
en spetterde de visch in de pan. Al ging hun neus te gaste aan
de bradende boterlucht die warm aanwaaide uit de schokker-diepte.
Dicht bij een gekropen zaten de drie melancholiek voor zich heen
te staren. Vreemde weemoed was in hun denken, nu ze daar sprake
bijeen zaten op die woest verlaten velden, waarover het licht-los
neer rilde, droefheid wekkend van troostelooze eenzaamheid.
— 't Water komt weer op, fluisterde Willem — kijk-ginder
waar ge de kant van de platen ziet.
De stadschen keken even op lusteloos — Ja — ja — het zou
wel weer komen zonder dat zij er moeite voor behoefden te doen.
Strakke stilte was over de twee gekomen, nu het zonlicht heen
was en de verlatenheid over de violetdonkere wadden huiverde
met vreemde gele lichtplassen als van glanzende koperen platen.
Roerloos stil lag de schokker als een miserabel wrak, dat wel
zoo uit elkaar kon slaan op het slijk. Koude wind zing-zangde door
de mazen der fuik, floot langs het strak gespannen touw-werk en
suisde ruizelend in hun steile ooren met vreemde droeve stemme.
Maar uit de roef kibbelden plots de vroolijke stemmen der vis
vuurtje wrocht blijder visie-scherop.Ddglanvhet
en de baklucht, die aldoor op waaide uit het luik, deed hun honger
tot geeuwen toe prikkelen. Telkens kregen ze weer aanvechting
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om in het warm beschuttende hokje te kruipen, maar de Spek
schreeuwde dat ze wachten moesten, de tafel was nog niet gedekt.
Dan met een komiek gezicht kwam de bruin-roode warme kop
van Arjaan boven het luik uit: — Als de heeren maar willen?
Vlug sprongen ze op, hun verkleumde leden stram -rekkend en dan
lieten ze zich naar beneden zakken in het nauwe lage hutje waar
het huiselijk warm was en goed. Goudigbruin gebakken visch plekte
druipend van gele boter op de witte borden. Sneden wittebrood,
dik gesmeerd, lagen op ieder teloor. Een mes was er naast gelegd,
net als bij de rijke lui, zei Arjaan.
— Voor de sevite, ge wit! en Willem lachte, beet al met z'n
émail-wit gebit in den rug van een panharing. Nu schransden
ze greet in de roef, die warm beschuttend hun kou- huiverige
lijven dekte. Links van de Spek die met vollen mond zat te
pruimen, stond het na-gloeiende kacheltje met den gezelligen
rommel van deksels en pannen. Lampelicht streelde over het
al. Boven den ros-rooden kop van den schipper op een groen
geverfde plank lag een groot aangesneden wittebrood, waarnaast
blauw glansde een klein keulsch boterpotje. Pantoffels en klompen stonden heel stiekum op in een lichtplek van de grauwaangeslagen hang-lamp, die vaag in duister liet wollen tricots en 'n
paar glimmende zuidwesters, terwijl de olie jassen met 'n roodwollen das fel belicht -spat werden met vreemde gladde spiegelingen. Half in oud-bruin waarover het weifelende licht goudende
schitteringen wekte — half in teem-tonig grijs met plotse schrikhelle roode en groene vegen — stond de roef-ommestand in waasteer geschemer. De Spek zat met den goud-spinnenden haardos vlak
onder den licht-kring, het bovenlijf naast het roze tintelende vuur
van het na-smeulende kacheltje. Arjaan dook half in 't donker weg, de
kroesharen even blauwend, 'wijl glimpitsen over het bruin verbrande
gezicht wirrelden. Jan en Kees zaten laag op een bankske wegge
troebele licht, met alleen schijnsels op hun roze-scholenit
witte handen. Willem leunde behaagziek tegen het schot, zat wijdbeens gestrekt op een omgekeerden houten emmer.
Toen ruimde Arjaan den borden-rommel op, zette dien ergens
neer waar hij niet in den weg stond. Kees gaf sigaren. Rustig zaten
ze de roef vol te dampen en in dien grijzen schemer van het huiselijk
warm hutje zong de Spek en Arjaan melodie van vreemde wijze,
kinderlijk uit lang verleen, en Willem die nooit en nooit vergeten
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kon, neuriede meé traag — zoo vaag — zoo als de rooke dwaalde,
dwaalde door de hutte, zacht en kalm als het watergekabbel tegen
de kiel van den schokker.
— Hoor je dat? zei Kees vreemd ontroerd.
Ja zei Jan — 't water komt op.
Het klotste met kabbelende geluidjes tegen de boot, 't zong
monotoon en het klonk als een klagende stemme, uitende leed
en verdriet, zacht de stilte indruppend, langzaam, en stilte wekkend, stilte strekkend — de vreemde gezichten der luisterenden
even beweegloos, hoorend de stemme der Schelde, lamentabel
klagend van droef grijze melancholie — en er welden tranen in
de oogen van de vrienden om lang vergeten verdriet, dat bleek verkleurd door hun denken waarde en wachtte om in dit geheime
duister te worden uitgebeefd. Niemand lette daarop, allen zwaar
van landerig zwijgen.
De schipper voelde den schokker vlot worden en langzaam stonden
ze allen op, hun gekoesterde lijven rekkend in de lage kleine ruimte.
— 't Is tij, zei-ie.
Ze klauterden de roef uit, het luikgat door, en stonden daar
ongedacht voor de golvend deinende Schelde-wateren, bleek gelig
verlicht door de stijgende mane, straf beglansd met bevende
trillingen over banen verre, oneindig tot waar de schuim-witte zeegolving aanvlotte onder streelende lichtstralen, blank als sneeuwblanke velden. En het licht plaste neer over den schokker, deed
de zilver-schubbige visch fonkelen met hevige weerschijnsels van
zee-groen naar schuim -wit, van brons-groen naar purperend blauw,
terwijl de pijlstaarten daar lagen opgestapeld, groote bleek grijze
dingen als chineesche vliegers. Weer stonden ze te trekken aan
het klapperende zeil, met vaart ging het naar boven en dansend
dobberde het bootje op de snel wassende wateren. In het zwart
blauw priemden de blits - punten der sterren en 'n meteoor tuimelde
met duizeling wekkende vaart door de ontzaglijke ruimte en viel,
en viel cirkel- buigend en verdween spoorloos in de oneindigheid.
De wind huiverde over de kleumende stadschen, maar snel deden
ze de mantelkappen over het hoofd en zaten nu beschut weer te
tuuroogen. Arjaan wette de messen, wier lemmers staal -glansden.
Willem hield de roerpen vast. De twee visschers gingen de levers
uit de pijlstaarten snijden. Ze stonden daar beiden voorover gebukt,
schaduw - donkere figuren. Ze grepen ieder een dood slap dier
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van vreemden vorm, dat even glans-lak glimde tegen het licht. Met
een smak werd het beest op den breeden rug gesmeten, de grijs
witte buik op het bruin glinsterende dek. En ze begonnen te kerven
in de stugge vischlijven. Bloed droop langs de sneeuw-blanke buiken,
het koraalde met diepe glanzen over den hout-vloer, gudsend rilde
het langs hun handen, over het koel blauwe staal dat telkens met
een veeg weer schoon gestreken werd over de engelsch leeren broek.
Het stroomde ten leste over boord onder het sprankelend gele licht,
een koude roode vloed uit de lillende stram-vlakke lijven met
barbaarsche gruwelijke wonden, diep, ontzettend diep, waaruit de
levers weggesneden waren, levers roomkleurig, geel goudend als
kopere platen trillend in rood-vlammende handen. En méer en aldoor
meer lijven werden er opengesneden, 'wijl de visschers juichten en
als in een feestroes voort-kerfden, telkens de messen zettend met
vaste hand in het taaie wit en dan kervend in precieze snijding
rond om de levers, die dan druipend van olie in de blanke emaille
emmers werden gesmeten. Zweetend van inspanning gingen de
beide visschers voort. Hun strakke gezichten berobijnd met vele
kraaltjes, de handen klef, de geel-witte oliejassen befonkeld, en
overal het neêr-gudsend roode als in een afschuwelijken droom
het voortsnellende bootje belekkend en overstroomend — een moordgespeel onder het neer sidderende-maanlicht onder de donker blauwe
onmeetlijkheid.
De schokker vlotte voort. Schuim-zilverende waterhoosjes waaierden
voor den boeg op. De twee vrienden aan het roer spraken niet,
beiden met die brandend -roode uit-gulping voor de starende oogen.
— 'n Bietje op het Hoofd aanhouden, Willem!
— Jaàà — te loevert — de wind verwaaide het geluid.
Vele toplantarens als dwaallichten wiegden over de ruizelende
wateren der staag wassende Schelde.... Monotoon klokten en kabbelden de golven tegen den schokker. Tusschen de purperen dijken
toen — en daar boven de vertrouwelijke lichten der stad ...
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Gedichten.
Sedert ik het laatst hier over gedichten schreef hebben de dichtwerken zich opgestapeld. Er is een veelheid van productie die tot
voorzichtigheid maant. En juist als het meerendeel van het geproduceerde voldoet aan wat men „billijke eischen" zou kunnen noemen,
dan blijkt dat het met die eischen niet geheel in den haak is.
Eigenlijk hebben we maar tot het eenvoudigste criterium terug
te keeren en te vragen van den lyrischen dichter: ,,Grijp me aan,
overweldig me met de uiting van uw ontroering of geestdrift.
Zij die zoo nieuw en hevig dat een nieuwe, hevige emotie mij
doortrilt."
Is aan dien eisch voldaan en mijn aandoening bezonken, dan zal
ik als beoordeelaar trachten na te sporen hoe gij uw doel hebt bereikt, met welke middelen van taal-techniek, met welke klanken en
rythmen, en 'k zal voor mij zelven pogen te verklaren waarom het
eene als geheel, het andere in de details mij meer bekoorde, waarom
ik niet altijd gebracht werd tot dezelfde intensiteit van meevoelen.
Doch dat zullen altemaal critische nasporingen zijn a posteriori, als
ik u erkend heb als een der enkele bevoorrechten, die we dichters
noemen.
Hoe het geschiedt en met welke middelen — het is om 't even,
als het maar geschiedt. Toen Wald Whitman voor zijn geweldige
geestdrift verzen noodig had, waarbij vergeleken de hexameter als
wegslonk, jubelde hij dat de schoonheid verliefd en verlangend zijn
reuzeverzen naliep.
Het middel is des dichters zaak — wij letten maar op het doel —
of dat bereikt wordt. Als Hélène Lapidoth-Swarth een vers schrijft
gelijk dit:
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Verkonden 't nu alle de klokken, met plechtige monden van brons!

dan is 't of de klokkenklank in al haar plechtigheid om ons gonst,
en als Van Beers zijn gedicht De Bestedeling aldus aanvangt:
Langzaam galmde 't getamp der beêklok over de velden,

dan daalt de zomeravond met zijn vespertonen om ons neer.
Maar als we van Willem Gijssels 1 ) een couplet lezen als het
onderstaande:
Toren, wien geen levenstijd den kop verwart,
Eeuwen zongen uwe bronze klokken,
Eene zee van harmonieën in mijn hart
Ruischt en bruist er mijne vreugde, mijne smart,
Bij 't geklingel uwer bronzen klokken!

dan onderga ik niets. Dan zou 'k alleen kunnen reageeren uit
misnoegen, dat iemand die dichter wil heeten zoover beneden zijn
taak blijft, ons niets laat merken van die „zee van harmonieën in
(zijn) hart ".
De heer Gijssels lijdt aan het blijkbaar niet uit te roeien misverstand
dat mededeelingen op rijm ge di c h te n zijn. Ze worden dat nooit,
al is de inhoud, in tegenstelling met dien van 't boven geciteerde,
nog zoo verheven of nog zoo gewichtig. Gedichten over de mysteriën
van 't leven, over God en oneindigheid, leven en dood — ze mogen
nog zoo interessant zijn — op z i c h zelf maken ze een gedicht
niet beter, dan het door de zielsbeweging tegenover het schijnbaar
eenvoudigste wezen kan.
Zoo s bespiegelt" Gijssels over De Tad op deze wijze:
0, raadselkolk des geestes, onbegonnen rijk,
Dat nimmer einden zal, dat onverwinnelijk
Het wereld-al omvat, den oorsprong en den dood
Van 't heden en der toekomst draagt in zijnen schoot;
Geheimenis van God, die er den schepter voert,
Een wereld rollen laten of wel een blaadje roert.

't Is machtig wijs en diepzinnig bedoeld. Maar als poëzie — als
dichterlijke belichaming van welke aandoening dan ook: ontzag,
eerbied, als zoodanig is het niets.
Het misverstand is groot. Zekere heer G. Heuvelman rijmt als
Proloog voor een bundeltje 2 ):
i) Wandelingen. Uitgegeven te Antwerpen door „De Nederlandsche Boekhandel" en
te Amsterdam door L. J. Veen. 2) Verzen. 's Gravenhage, J. S. Dijkhoff.
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In deze verzen heb ik neergeschreven
Mijn vast geloof in de onsterflijkheid
Der ziel, in 't eeuwig groeiend leven
Van wat ontlook tot onverderflijkheid
In menschenvorm. enz.

maar hij heeft zich geen rekenschap gegeven dat we nu in de eerste
plaats recht hebben op verzen, m. a. w. op zijn persoonlijke uitingen
van geloof.
Ik wil allerminst profaneeren en heb eerbied voor ieders gods.
dienstige overtuiging, maar wat zich in kunstvorm komt aanmelden
zij vóór alles kunst. Iemand wien zijn ongeloof of twijfel zóó schokt,
dat hij verzen schrijft als De Musset, staat als kunstenaar, als datgene
wat hij blijkens zijn uitingswijze wézen wil, hoog boven een innig
als een Heuvelman, die niets meer weet te geven dan-gelovi
slappe reminiscenzen. En iets wel zeer eigenaardigs, voor den auteur
wellicht een leering, is het feit dat tusschen al die opwekkende
geloofs-gedichten op blz. 6t een sonnet te vinden is, in al zijn
mistroostigheid, hoewel geen meesterstuk, toch beter dan meest al
het andere. Billijkheidshalve vindt 't hier een plaats.
Mist.
Grijswit omvloeit der neev'len donzig wazen
Der winterboomen rouwzwart takgespriet;
Alsof men ziet door vocht beslagen glazen
Verdoez'len stammen in het grauw verschiet.
't Is buiten stil, geen felle winden razen
Door 't doode bosch, waar stierf der vooglen lied;
Mistmondjes, kil, gestolten dampen blazen
Tot zilten druppels, die men hangen ziet
Aan 't loofloos hout. Zoo weemoeds neev'len dreven
In mijne ziel, omfloersend 't droomenwoud;
Eentonig grijs werd 't leed vervulde leven,
Waarin het hart geen enkele vreugd vertrouwt,
Tot 's lijdens mist verdicht', en tranen beven
In 't droevig oog, dat weenend om zich schouwt.

De heer Gijssels is ongetwijfeld sterker dan zijn noorderbroeder,
maar met zijn neiging tot filozofeeren over verheven- en diepzinnigheden blijkt hij nu en dan regelrecht in de Maerlantsch-Catsiaansche
lijn van didactiek ofte bespiegeling. Ja zelfs zijn er verzen die door
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hun vorm duidelijk aan Cats herinneren. Zoo vinden we op blz. 9
Zomernoen met lang niet verwerpelijke regels, doch plotseling
overgaand in dezer voege:
Ik voel en ben verblijd
om wille mijns gevoelen
En laat mijn ziele wijd
den zomernoen doorwoelen.
Maar Wien ik danken moet
om al die wonderheden,
Ik weet niet, toch ik doe 't
in kerstelijke beden.

't Is niet te verwonderen dat de invloed van een dichter als Gezelle,
nu meer en meer in zijn gedichten vereerd, soms krachtig voelbaar
wordt in het werk der jongeren.
Door afzonderlijke studie ware 't waard dit in 't breede na te
gaan, mij lust het er even in het voorbijgaan op te wijzen voor
-zover'tGijsl
geldt.
We weten hoe Gezelle telkens weer• de maat gebruikt:

in dubbelen vorm, nu in coupletten van 4, dan weer van 6, ook
wel van 8 verzen.
In het 2e deel van Rijrsnoer 1 ), dat ik na mijn uitvoerige aankondiging van het Ie 2 ) volstaan kan met hier te noemen, zijn
van verschillende coupletvormen in dezelfde maat voorbeelden
aanwezig.
i. Mijn oogen troost het boomgewaai
dat groene is 't allen stonde;
maar liever zie 'k, als alle groei,
het groen, te platten gronde.
2.

Geen' heerdsteê nu,
geen kave in 't dorp,
of rook en laat ze puilen
ten avonde in
die nederdaalt.
De vogels zijn gaan schuilen.

t) Amsterdam, L. J. Veen.
Zie Groot-Nederland 1903, II. 323•

2)
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3.

Waarom, waarom
en wete ik niet,
het kwelt mij, al
te ontzelden,
een zwarigheid
die 'k nooit en kan,
wat poge ik doe,
vermelden.

't Is een maat die licht in 't gehoor blijft hangen. 1 ) En Gijssels
heeft door het gebruiken van die maat, coupletten geschreven die
ons in het werk van Gezelle niet vreemd zouden klinken. Men
vergelijke en oordeele:
I.

Hoor 't ruischen en het zwaar getik
Der droppels op de ruiten!
't Is binnen beter, zeg ik, mensch,
En hondenweer is 't buiten!

2.

De winter wist
Met veerdigheid
Zijn legermacht te drillen;
Zijn overmoed
En valt er nu
Geen doen meer aan noch stillen.

3.

Het veld is kaal
En platgeterd,
Door koude ineen
Gekropen.
De huizen staan
Als onbewoond,
Noch deur noch raam
Gaan open.

Gijssels is geen dichter, ons overweldigend met felheid van'
sensatie of grootschheid van vizie. Als hij gelukkig-krachtige verzen
geeft gelijk deze:
Zwaarmoedig in den rossen heidegrond,
Gelik een wroeging ligt het veen verslagen.

dan strepen we ze aan om hun zeldzaamheid. Toch lukt hem
soms een zeer geslaagd couplet als dit eerste van De Steenhouwer:
Rythmisch op den marmerblok
Rinklen, zonder loonre maten,
— Als uit verre gallemgaten
't Kleppend luien eener klok, —
Hamerslag en beitelbeten,
Die, geleid, de grootte meten
Elker afgekapte brok.
i) Gezelle gebruikt ze ook nog viermaal in één couplet. Vergelijk Vigilate ei Orate, blz. 54•
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Zijn beste werk geeft hij in een egale stemming als Winferstilte
of in een zachte huiselijkheid als Avond, dat ik, als een zijner
beste uitingen in zijn geheel overneem.
Het avondt. Op de stove
Het eten en errond
Wat drogend lijnwaad walmend,
De kindren en den hond.
Een rooker, die de dampen
Met blauwer wolken beleit;
Een vrouwken, nooit verlettend,
Dat nu een poosje breit.
Stil in een hoek gekropen
Het goedig spinnewiel,
Als vierpoot die verouderd
In ongenade viel.
De rooker schijnt te zoeken
Wat hij vertellen zou,
En zwijgt; en schuifelt oolijk
Een dampkring in de schouw.
Steeds grauwer wordt de schaduw,
Wijl 't stoveken laaielicht,
Dan komt de vrede binnen
En doet het deurken dicht.

Stel tegenover dit genre-stukje, lief en geslaagd in zijn soort,
een onmacht van opgeblazenheid in een quasi-verheven poging
als deze:
Waar moet ik heen.
Waar moet ik heen? Den embryoon onthullen
Des geestes, die mijn twijflen einden zal?
Wat baat mijn zwerven door het wijdsch (weidsch?) heelal,
Als ampere droomen mijnen kop vervullen,
Die voor geen feeenlichaam wijken zullen,
Zooals voor zonnegloed het dauwkristal.
Geweld is onmacht en verwaandheid val.
Ik hoor den wind met volle woede brullen.
De havik wiegt hoog boven wolkenlucht
En straks hij wentelt neer in boze wieling.
En straks de wind verlamt in lang gezucht.
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Daar moet ik heen! Er wachte mij vernieling,
Mijn brandend harte geef ik geerne lucht!
Geweld is onmacht, mijn geweld bezieling!

Oef!
Verzen van geestdrift kan men die van Herman Gorter 1 ) noemen.
Van zijn Mei tot de School der Poëzie was het een teruggang van
gevoels- tot verstandspoëzie, nu is het als een wederkeeren tot vorige
sfeer, hoe verschillend het object moge zijn.
De dichter Herman Gorter heeft een tijdlang in ideeën geleefd.
In wijsgeerige ideeën van Spinoza, en in de sociale van de maatschappelijke hervormers der vorige eeuw. Van uit het aristocratisch
subjectivisme, dat in een zelf gevoelde wereld een bestaan in
schoonheid zocht, is hij als uit een exiel teruggekeerd in de maatschappij. Maar eerst heeft hij zich bewust willen zijn van zijn eigen
verhouding tot de àl-existentie , en daarna van die tot de maat
Wijsbegeerte en socialisme — daar ging hij doorheen met-schapij.
verstand en ziel. Vooral éerst met zijn verstand in een zucht tot
begrijpen, en wat hij van dat begrijpen uitsprak in het IIIe gedeelte
van zijn School der Poëzie was derhalve grootendeels verstandelijk
begripswerk, en als zoodanig vanzelf verskunst van lagere orde.
Ook door het socialisme als systeem is hij heengekomen. Hij
heeft zich geheel gewijd aan de socialistische Idee — waarvan de
verwerkelijking in verre toekomst hem het ideaal is voor de gansche
menschheid.
Maar nu in zijn verzen betoogt hij niet de waarde dier Idee,
geeft hij geen commentaar op socialistische inzichten, gelijk hij
vroeger gaf commentaren en parafrazen van Spinozistische wijsheid, — deze verzen hebben betere bestaansreden: zij zijn als ontbloeid aan zijn geestdrift.
We behoeven geen verstand te hebben van sociaal-democratische
begrippen, geen studie gemaakt te hebben van allerlei systemen,
we kunnen deze verzen lezen als de profetische boeken van 't Oude
Verbond, vol van Messiaansche verwachtingen. Want we hebben
met geen stelsels, maar met idealen te doen en geestdrift voor
idealen, en daar geestdrift is de ontgloeiing door een emotie, komen
deze gedachten als lyriek uit de eenig-goede bron van lyriek: de z ie 1.
En we hebben niet na te rekenen of datgene wat den dichter
..

.

i) Verzen. Amsterdam, W. Versluys.

LITERATUUR.

233

emotioneert, het ons wel zou doen, — want dan zou bijv. iemand
met verkild temperament recht hebben den staf te breken over
liefde - lyriek, — we hebben alleen te luisteren naar de geestdrift en
te beoordeelen of die dichterlijk, dat wil zeggen oorspronkelijk en
in schoonheid zich uit.
Als wij deze verzen vergelijken met andere Nederlandsche poëzie,
dan vinden we weinig of geen gelijkenis. Een enkele maal is in
bizarre opeenvolging van beelden iets wat aan Adama van Schel
doet denken, maar in hoofdzaak staan ze apart. Mij treft een-tema
overeenkomst met den Amerikaanschen democraat Whitman, niet
alleen om het geestdriftig bezingen van de algemeene menschenverbroedering, maar ook om den vorm der verzen, het hier en
daar plotseling abrupte na weligheid van vergelijkingen. Zoo in
Het socialisme het is pen eikeltje,
het is een ster van uit de vert gevallen,
het is een kindsdroom die tot waarheid werd,
het geluk gouden, plotseling met een vaart
op aard gekomen ...
Het is de droom van 't verleden
Het is de droom der toekomst. enz, enz.

tot we dit slot krijgen:
Het socialisme is 'n eikeltje, 'n klein kind.
De arbeider is de jonge vader en
de arbeidster de jonge moeder.

Hier valt Gorter in den zelfden toon van prozaïsch constateeren,
die aan Whitman's verzen als gehéél dikwijls zoo groote schade
doet.

We weten uit Mei met hoeveel gemak Gorter bij 't uitbeelden
van zijn gevoel van 't eene beeld tot 't andere komt, soms ver
vlug, zoodat de indrukken elkaar verdringen en bena--warend
deelen. Ook in deze verzen vindt men datzelfde, dat vermoeiend
disparate van wat, elk op zichzelf levend, een woelige verscheidenheid geeft, zonder altijd tot één grootschen indruk saam te werken.
Maar er is hier toch iets meer bezonkens, er is meer soberheid,
waardoor de verbeelding meermalen gehouden wordt bij één beeld.
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Zoo in het volgende:
Zooals men op de droomerige zee
in doffen zomer toch een golf ziet breken
in witten kop, die krullende weer duikt, —
de rug zich dan weer met het water sluikt, —
maar overal hebben andren gekeken
als hij — Zoo ziet men van de stille zee
der maatschappij ook zwemmende krulkoppen
van arbeiders. Ze kijken langs de golven
en duiken onder.
Maar aldoor gaat het rijzen, dalen, voort,
de hoofden worden talrijker, een spreken
klinkt van de zee der zwemmers onderling.
Als er genoeg zijn, en de zee is vol
van zwemmende lijven, dringende krulkoppen,
dan maken ze ééne wending, als bruinvisschen
komen ze in oneindigen drom naar 't land.

Nu is er maar één ding erg jammer. En wel, dat in zulk een
gedichtje, trots de goed volgehouden verbeelding, zoo weinig is
van bezieling — zoo weinig van wat als vanzelf door schoon
opklinken en rhytmisch bewegen de taal tot verzen maakt.
't Is of de idee van het wordende en groeiende socialisme er te
zwaar aanhangt, of dat gewichtige den gang belemmert. We zouden in die golvende zee wat meer wieling willen zien en wat luider
het lied van de branding willen hooren.
Deze bundel is een getuigenis van Herman Gorter's ontwikkelingsgang. In twee gedichten Natuur en Menschheid zegt hij het
zelf. Eerst is de Natuur hem geweest een en al, zijn mooie liefste,
blond en blank als een Noorder - morgen dwalend langs strand
en duin.
O liefste ik wil u nooit, nooit vergeten,
gij zijt mijn schat, mijn eerste, mijn jeugdbruid,
gij zijt van mij en aan u dank ik alles,
gij blijft mijn eeuwige onuitbluschbare liefde, —
maar in u had ik 't grootste niet gekend,
den parel, dien gij eens, diep in uw meer,
liet worden tot een vliesje, tot een kiem,
tot een noot, tot een appel, tot een vrucht
zoo groot, dat ze van u afviel, en alleen
voortleefde in uw diepe en groote zee.
Dat was de Menschheid.
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En nu de aanbidding en verheerlijking van die nieuwe geliefde.
O liefste..
Ik heb u in mijn armen, voor het eerst
heb ik het volle, wat de bruigoms hadden
die ik benijdde. Uw lichaam is mij
alles. Gij zijt de volte, niet 't verlangen.
Uw zacht spelende oogen fluistren in
de mijne, en uw mond is warme gloedbron
aan mijne lucht. Een tinteling doorstraalt
uw ooren en mijne. Er is een lied
dat wij beiden hooren. 't Is in ons bloed,
dat één van maat is, het gaat op één gang, enz.

Wie dit leest, leest opnieuw een hooglied. Het is de warmte
van liefde-geven en ontvangen in bezits- weelde. Het is teeder en
hartstochtelijk, verlangend en voldaan. De natuur was Gorter's
jongelingsliefde — de vrouw van den man is de Menschheid.
Zij heeft hem nu geheel.
En hij haar...? Daar plaats ik een vraagteeken.
Dit boek is een verheerlijking van 't socialisme, en van vele
bladzijden komt ons geestdrift te gemoet.
Het socialisme groeit. Breed wordt zijn rots!
O zoetste tijden die veranderen!
O zoete tijden die zijn nu.

Herman Gorter wil de verheffing van wat men het volk noemt.
Dat deel der 1Tenschheid heeft vooral zijn liefde. Zij, de man en
de vrouw die arbeiden, zij hebben rècht op geluk.
Maar hij behoort niet tot „het volk ". Hij heeft het lief, maar
het blijft op een afstand. Het is het deel der Menschheid, waarmee
hij niet één is. Al heeft het hèm door zijn liefde, zelf blijft het
hem als vreemd. Hij wil 't zich wel eens opdringen, in zijn ver
langen, dat de eenheid er is.
-

Hoe heerlijk is 't een van 't volk te zijn,
zoo gretig naar kennis, zoo slank van lijve,
zoo dorstig naar geluk, zoo hongerig.
Een zoon van 't volk wil ik zin en blijven,
met hen strijden, en tusschen hunne rijen
dringen naar 't voér zooals een mager big.
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De wil is er, maar de werkelijkheid?
In oogenblikken van scherper verhoudingen-zien, van beter zelfkennis , klinkt het heel anders:
Wanneer men tusschen een schare mannen treedt,
van jonge arbeiders, die daar staan als vlammen
zoo zuiver, die daar staan als hane-kammen
zoo onschuldig, waarvan geen iets weet.
Wanneer men dan het brood dat men zelf eet,
het brood der kennis, breekt, ze omstaan als rammen
u, en dringen hun koppen gretig samen,
gij geeft het hun, zoodat een ieder vreet.

Hier is de verhouding zuiver gezien, het verschil gemarkeerd.
Niet als gelijke staat hij tusschen gelijken, maar als de meer
ontwikkelden. In dat breken van 't brood, in-tuschendmir
die bedeeling, ligt tevens de afstand.
En juist daardoor is deze, als socialistisch en democratisch bedoelde
poëzie, nog in haar wezen aristocratisch.
Van buiten, of van bóven af, treedt deze dichter tusschen de
rijen der onwetenden en breekt het brood van zijn geestdrift. Dat
is het essentieele verschil tusschen hem en „the good grey poet",
die schouder aan schouder stond met den minste zijner broederen.
Maar niet minder bezield dan hij, zingt hij het lied van den fieren
nieuwen man en de kloeke nieuwe vrouw, vrij door en in den arbeid.
Want de Vrijheid, dat is de sfeer, waarin alle arbeid eerst allen
ten goede komt. Ik wijs op de twee gedichten waarin de vrijheid
verheerlijkt wordt in overvloed van verbeeldingen.
Den klinkklaren klank van den koperen klaroen,
haar mond, hoor ik, en ik zie haar zwaard vlammen,
dat in zilver den gouden dag verdeelt,
als zij strijdt met duizenden van haar vijanden.

Elders:
Vrijheid...
Gij zijt de bundel stralen die neervallen
in een bosch, licht en vrij — gij zijt de borst
van den geliefde waar de minnende
aan ligt, stil en in eeuwigen vrede.

Maar ze is hem als eene te sterke, hare sfeer eene te overweldigende geweest. En eerst toen ze met de Poëzie tot hem kwam,
kon hij haar verdragen.
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Herman Gorter is in deze Verzen een ziener van idealen, de
Apostel van een nieuwe levensleer. En vóór hem ziet hij in een
toekomst van Vrijheid het ideale menschenpaar.
Ziehier de man:
Van uit een nieuwe wereld treedt
een man mij aan met enge kleed,
schitterend zooals ik nimmer zag,
met 't hoofd zoo stralend als de dag.
Hij heeft geen enkel sieraad aan

van slaafschheid en geen enklen waan,
maar hij is zuiver als een man
naakt opgegroeid maar wezen kan
Hij heeft den arm in zuivre vuist,
hij heeft het been tot zuivren voet,
en om het trotsch gelaat, gekuischt,
hangt stil en hoog een sterke gloed.

En dezen tot manninne:
Van uit een nieuwe wereld treedt
een vrouw mij toe met hangend kleed,
zoo helder als ik nimmer zag,
het oog zoo stralend als de dag,
Zij heeft geen enkel sieraad aan

van schuwheid, en geen enklen waan,
maar zij is zuiver als een glas,
alsof ze zoo geboren was.
Haar arm is in een zuivren hoek,
in schoone stralen valt haar doek,
en om haar schoon gelaat gezond
speelt 't helderst licht van keel en mond.

Gorter heeft mooiere gedichten geschreven dan deze laatste, maar
ze zijn kenmerkende uitingen van zijn nieuw geestesleven.
Henriëtte Roland Holst trad in Het Volk op als middelaarster
tusschen deze poëzie en degenen voor wie ze bestemd is. Voelde
zij dat ze juist datgene mist, wat haar vanzelf tot vàlkspoëzie zou
kunnen maken?
Ik houd het er voor dat Gorter's uitteraard aristocratische verzen,
ondanks zijn sociale bedoelingen en democratische voelingen, hem
als dichter een vreemde doen blijven voor het door hem gewenschte
publiek.
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In den heer J. K. Rensburg vindt de heer Herman Gorter een
mede-geestdriftige voor hetzelfde ideaal van algemeene menschelijke
gelijkheid, zij het ook dat hij niet hetzelfde hervormende stelsel
aanhangt. De heer Rensburg van wiens Yapanse Verzen ik in onzen
vorigen jaargang met genoegen gewaagde, heeft thans onder den
titel Lohengrin 1 zestien sonnetten uitgegeven, waarin hij de
Graal-sage symbolisch verwerkt.
Die cyclus van zestien sonnetten schuilt als 't ware weg tusschen
een Inleiding van 44 en een symbolen-verklaring van 8 bladzijden.
Of op deze wijze poëzie meer genietbaar wordt gemaakt, betwijfel
ik. Te meer, daar de schrijver in zijn inleidend proza een zoo
verbijsterende warring van allerlei beschouwingen ten beste geeft,
dat we al moe zijn vóór ons de toegang tot den cyclus ontsloten
wordt.
Ik geloof dan ook dat die inleiding eerder afschrikken dan
aanmoedigen zal tot de lectuur der verzen, en is hier het Hora
mus" al niet van-tiansche„prumot,nasceridul
toepassing, toch heeft de dichter niet genoegzaam de verhoudingen
van voorbereiding en rezultaat in evenredigheid gebracht. De heer
Rensburg is mij als ernstig willend werker sympathiek, maar hij
wachte zich voor een air van te groote gewichtigheid, alsof hij nu
eindelijk eens de blijde boodschap komt brengen. Want, met alle
waardeering voor deze nieuwe symboliek — de kern ervan lijkt
me volstrekt niet van zoo verrassende of openbarende nieuwheid. En ik moest onwillekeurig glimlachen, toen ik op blz. 9
dit las:
„De gedachte, dat het Rijk van de Graal, ontdaan van het
Bloed van Christus, niet meer alleen zal zijn de Montsalvat, doch
zich dan (nl. in de gehoopte toekomst) zal verbreeden over de
ganse Aarde, ontstond onder het werken aan den Cyclus tussen
'94 en igoo. Nu dicht ik hier aan den toekomstigen Messias een
daad toe, dijk zelf door het verwerpen van de graatsi Gods als
beginsel van een nieuw Socialisme, dat nu rijpen gaat, eigenlik
)

al verricht."
Ik heb gecursiveerd en commentaar is overbodig. 'k Betwijfel
echter of velen sterk door die Messiaansche daad geïmpressioneerd
zullen worden.
i)

Rotterdam, Johan Pieterse.
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Verder vergast hij ons op een inleg-kunde die me lang niet vrij
van willekeur of gezochtheid lijkt. De liefde voor het socialisme
voert hem werkelijk te ver, als hij Wagner naar aanleiding van een
paar bladzijden uit „Eine Mittheilung an mein Freunde" de bedoeling
toedicht van socialistische symboliek in zijn Lohengrin. Volgens
Rensburg zou daarin Lohengrin staan voor het Socialisme en Elsa
voor het Proletariaat!
„ ... het is door hem so juist gevoeld, dat Lohengrin (zijn
Socialisme) zich aan Elsa (het Proletariaat) niet geheel geven kan,
zich niet geheel kan openbaren, zijn naam en aard en afkomst
moet verzwijgen, omdat Lohengrin d. i. Wagner zelf als gevoelssocialist zijn viii, zijn gevoelswijze, zijn overtuiging met geen
mogelikheid wetenschappelik formuleren kon".
Wie te veel bewijzen wil. .. Stel u voor: Lohengrin voor Elsa
zijn socialisme wetenschappelijk formuleerende!
En dat, terwijl Wagner zelf zoo duidelijk zijn bedoeling heeft
toegelicht. Hij stelt zich voor geklommen hoog boven de menschenwereld, om die als dichter, als filozoof en criticus te beschouwen. Dan zegt hij:
„Die Sehnsucht, die mich aber auf jene Höhe getrieben, war
eine künstlerische, sinnlich menschliche gewesen: nicht der Warme
des Lebens wollte ich entfliehen, sondern der morastigen, brodelnden
Schwüle der trivialen Sinnlichkeit eines bestimmten Lebens, des
Lebens der modernen Gegenwart. Mich warmte auch auf jener Höhe
der Sonnenstrahl der Liebe deren wahrhaftigster Drang mich einizig
aufwärts getrieben hatte. Gerade diese selige Einsamkeit erweckte
mir, da sie kaum mich umfing, eine neuere, unsaglich bewaltigende
Sehnsucht, die Sehnsucht aus der Htihe nach der Tiefe, aus dem
sonnigen Glanze der keuschesten Reine nach den trauten Schatten
der menschlichsten Liebesumarmung. Von dieser Höhe gewahrte
mein verlangender Blick — das Weib ... das nun aus sonniger Höhe
Lohengrin hinab an die warmende Brust der Erde zog."
Wie, die dat aandachtig gelezen heeft, moet het niet een brutaal
stuk vinden om dezen Lohengrin op bovenaardsche hoogte voor
het Socialisme en die vrouw voor het Proletariaat te laten doorgaan!
Maar laat ik niet langer stilstaan bij dit fanatisch ijveren en
liever den heer Rensburg in gelukkiger oogenblikken doen kennen.
Ik kies daarvoor sonnet XIV.
..

.
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Heil, wen de Duif met wiekgewenk bij paren
Heel 't mensdom daar ter tafelronde nood,
En 't na een beter duizendtal van jaren
Graalspijs gegeven zij als daagliks brood,
Als ider 't aureool des Kelks zal blinken,
Zijn licht, zijn koor elk steunt, wien kwaad beëngt,
Geen kreet van „Schuld!" zijn hymnen zal doorklinken,
Men, wi nu naakt is, onze rusting schenkt,
En elk al naar zijn rondenlast zal slinken,
Hem heffend in de hand, ook hoger brengt.
Ons koepeldak zij 't schild der ganse aarde
En d' englenkring, die Montsalvat omsluit,
Breide ons gebied, zijn slagboom vuur'ge zwaarden,
Tot om de grenzen van de aardschijf uit.

Nu liggen nog vier bundels naast me, die me voorkomen vrijwel
zonder bijbedoelingen geschreven te zijn, waar we dus alleen de
verzen als zoodanig te genieten krijgen. Want al geeft de heer W.
Graadt van Roggen in Het schouwende Leven 1 blijken van een,
mogelijk door Van Eeden geïnspireerd dualisme dat hem doet
zeggen:
)

In strijdige eendrachtigheid
zijn lijf en ziel verbonden:
het lijf is bron van zonden,
de ziel fontein van machtigheid.

het boekje maakt overigens geen propaganda voor een lijfverachten dat mij persoonlijk altijd een beetje verdacht voorkomt.
Dat het opzettelijk ervan getuigen niet bepaald meewerkt tot
schoonheid van uiting getuigt een coupletje als volgt:
Zich maken rein
dat is: het hemelsche weten
en met dat weten tevreden
eraan onderworpen zijn.

't welk verbazend onbeholpen voor den dag komt.
Er is nog iets in dit boekje dat aan Van Eeden herinnert: de
enorme hoogheid van het Ik, dat er zich in uitspreekt.
Waar we andere dichters in aanbidding of althans vereering
vinden voor hun Liefste, is deze het hoofdzakelijk voor zijn
eigen ziel.
i) Nieuwe Arbeid.uitgave. (Oude Wetering — Zuid-Holland.) Antwerpen, P. J. van
Melle P. Czn.
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Hoog en sereene
droomt sterfgeflonker
over aarde-donker
onbewust henen:
zóó ligt uw ziel onder
min liefde, wonderbeschenen.

Nog sterker in het werkelijk lang niet onverdienstelijke V op blz. 12.
Kom mee, mooi kind, ga met mij door het leven,
de weg is lang, de wereld is zoo wijd;
wat ons voor moois of liefs soms wordt gegeven
zal ons een gave wezen voor altijd;
want eeuwig blijft de lichte herinnering leven
aan 't mooie en goede uit den kindertijd.

Zoo luidt het eerste couplet. Luister nu eens naar het vierde.
Bedenk u vóór gij kiest — want niet lichtvaardig
eisch ik uw volgen, dat voor eeuwig zij;
want houdt gij nog te veel van 't stil en aardig
tehuis en 't lief der oude vrienden-rei (rij? v. N.)
volg mij dan niet, zoo zit ge mans niet waardig,
indien ge Uzelf lief hebt bóven mij.

... .

Als deze zelfde dichter even te voren zingt van:
De Hooge Minne,
deed besneeuwen
mijn zondelooze ziel....
... .

....

dan twijfel ik of hij die Hooge Minne wel gekend heeft.
Er zijn werkelijk heel klankvolle, melodieuze verzen in dezen
bundel, maar zelden treft ons in deze lyriek de „cri du coeur"
die ontroert. 't Is of de dichter altijd zich wil verheffen boven de
sfeer van felle emoties, en of hij toch vaak daar beneden blijft.
In het proza- lyriekje op blz. 39-40 is een zucht tot mooi-doen,
dat herinnert aan tal van zulke pogingen, zonder veel indruk te
maken.
Graadt van Roggen heeft talent — 't zou onbillijk zijn het niet
te erkennen — maar 't is jammer dat hij het wel wat forceert.
Als hij in eenvoud zich uit, dan bereikt hij soms, wat hij in meer
verheven trachten niet nadert. Getuige dit lief- innige liedje:
III
16
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Nu zingen de Zusters in avond-licht
hun stille beden
en schemert er om hun verklaard gezicht
gewijde vrede.
Zij brengen hun dank en hun liefde aan God
in zangen lijze;
vroom-stil door de schemering stijgen op
hun zachte gepeizen.
En wij die gedenken, hoe droef en lang
wij pijnen leden,
wij hooren van verre hun heiligen zang
en — bidden mede.

Zachte innigheid — dat is ook de sfeer van Beeld en Spel door
Joannes Reddingius l). Stellig geheel onopzettelijk heeft de heer
Reddingius zijn eigen talent en neiging als gesymbolizeerd in een
sonnet, getiteld:
Wolkeschip.
Nu wijkt van 't logge wolkeschip 't gebint,
dat met te zwaren last was langzaam gaande,
hoog zeilende over bouwval, eeuwe al staande,
hoor, hoe langs muren gierend vlaagt de wind.
Het flikkerlicht èn heide èn bergen tint
licht-goud, dáár stort de bui, de wonden slaande —
het modd'rig water waar 't een weg zich baande
strijkt langs de steenen, voerend gruis en grint.
Verruimd van hart sta ik te zien en luister
voor 't open raam, dankbaar in kuis te zin. —
Zie, 't is of schimmen deinzen in 't half-duister,
laag aan de kimmen glanst bleek-gouden schijn.

Kom in min armen, kind, en wacht en fluister
m ij lieve woorden toe, ontroerend-rein.

Wie letten wil op het door mij gecursiveerde zal begrijpen wat
ik bedoel. Deze dichter weet wel van storm en regenslag en natuurdriften , over en door den mensch varend met reuzig geweld; hij wil
ze zelfs wel opmerken met zin voor de spelingen van schoonheid en
met ontzach voor verheven effecten, maar ... hij doet dat liefst van
uit een venster en voelt zich innig dankbaar, dat ze hem niet deren
kunnen. Hij heeft geen Manfred-natuur, oproerig stormend en
i) Amsterdam, S. L. van Looy.
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thuis in de woeste natuur om hem heen, hij staat liever binnen en vraagt der Liefste om wat lieve woorden.
En wat hij tot haar zegt is dan ook dadelijk veel beter van toon,
dan wat hij van daar buiten vertelt. Daar hooren we wel van
storm in, maar we voelen dien niet. „'t Gebint van een wolkeschip
dat langzaam gaat en dan weer zeilt boven over een bouwval die
al eeuwen staande is": dat is allemaal bedenksel zonder emotie.
Als we in een ander gedicht lezen
„Uw mondje stopte ik vol met zwarte bramen"

of elders
„terwijl de looverkens der fijne twijgen
raken lief koozend blonde liefste's wang,

dan voelen wij hem in zijn element, dan is er een lieve vriendelijkheid, een egale zachtheid in zijn verzen, maar als hij poogt ons
met het grootsche van natuurtafereelen te treffen, dan blijft hij
meestal beneden zijn doel.
Hij is een vereerder van Jacques Perk en hij heeft dezelfde streek
bereisd, waar deze zijn beste sonnetten dichtte, doch nu is 't onvermijdelijk dat wij de zijne daar telkens mee vergelijken, en dan
komt dat niet tot zijn voordeel uit.
Hij begint wel eens in goede stemming, zoo dat hij ons meeneemt, maar meestal is hij niet bij machte die stemming vast te
houden, zoodat veel van zijn verzen een decrescendo zijn. Neem
bijv. dit:
De lage zon.
De lage zon giet door de wolken goud,
dat likt te branden in de zilvren beek,
rood zijn de rails der tram in woeste streek,
rood goud op zilver naast verwilderd hout.

Zondert men het te secure likt uit, dan is er in dit couplet wel
een vroeg•morgen-vizie. Maar nu het tweede:
'k Heb als in droom die vuurge pracht aanschouwd,
terwijl de nacht voor lichten dag bezweek,
die deinsde in nevelkleed, zoo stervensbleek,
voortvluchtend langs de stammen van het woud.
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Voelt de dichter nu niet dat hij door van het tegenwoordige,
waarin we met hem uitstaarden over 't landschap, opeens in 't verledene over te stappen, ons „er uit" haalt.
En als hij dan nog verder zegt:
'k Dacht aan Oduseus.... enz.

nu ja, dan zeggen we „zoo-zoo", of „hoe komt u daar nu zoo in
eens op ?" maar de stemming is op de vlucht.
Een enkele maal lukt hem een crescendo. Zoo vind ik in het
sonnet Waar door de wouden... dat vrij zwakke kwatrijnen heeft,
deze gelukkige terzetten:
De heuvel ligt gelaten in den nacht,
terwijl hoog-helder door de luchten spoedt
melodisch zacht gerucht uit diepe dalen.
Aroom van dichte dennen maakt het zoet
met zachten tred door 't hooge huis te dwalen
in stil gedroom bij mane- en sterrenwacht.

In het eerste gedeelte waar de heer Reddingius blijkbaar nog
met zich zelven niet in 't reine is, onderwerpen kiest die boven
zijn macht zijn of last heeft van mythologische aanvechtingen, is
.hij niet op zijn sterkst. Dat toont hij zich pas als zijn zwerven uit
is, als hij kalm als jong huisvader in zijn dorp woont en een kleine
kerel om hem heen ramaait.
Want hij heeft de specifiek -Hollandsche gave van intiem - huiselijke
poëzie, en al brengt dat genre niet velen tot onsterfelijkheid, we
moeten denken dat een Wordsworth het niet beneden zich achtte.
In het intiem - huiselijke komt zijn mensch-zijn en wat er in hem
van dichter-zijn steekt tot zijn volle ontwikkeling. Hij heeft zich
niet te forceeren tot verhevenheid, hij kan zich geven gelijk hij is,
gansch naar zijn aard, en dan voelen we vaak het door en door
èchte van zijn sentimenten.
Ik zat het liefst in schaduw half gedoken
voor kleine woning, weeldrig groen-begroeid,
waar 't uchtendkoeltje door de blaeren stoeit,
na voorjaarsregen voller thans ontloken....

Het herinnert aan Beets in zijn goede oogenblikken.
In stiltes nooit vermoede zangencel
suist het aemhalen van mijn slapend kind,
de dingen om mij weet ik welbemind,
luistrend te aanhooren is mijn liefste spel.
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Of als het kindje nog niet slaapt, dan vermeit hij zich in zijn
klein lieflijkheidje, dat waggelt en wankelt bij eerste loop-pogingen,
en met welgevallen ziet hij op eenigen afstand:
....

moesje, beeld van trouwe, blond en kleen.

Of wel hij gaat naar buiten en ziet het spel van kindje en
konijntje, of hij wandelt alleen en geniet van natuurschoon, of
bespiedt 's avonds de licht-effecten van lampe-stralen uit een gezellig
landhuis op den weg, en bij dat alles is er harmonie tusschen zijn
sympathiek willen en zijn kunnen. Een enkele maal vergeet hij
belangrijk te maken wat voor hem belangrijk is, zooals wanneer
hij een heele bladzij geeft aan deze twee regels:
Een kind, dat met een boom vertrouwlijk praat
is grooter schat dan goud....

maar over het geheel is Joannes Reddingius in de poëzie van intieme,
Hollandsch huiselijke sentimenten op zijn best.
Naar een zelfde sfeer wijst de titel van het zoo fraai uitgegeven
boek „Eerste Verzen zijnde: Het Vader-huis ", door Karel van de
Woestijne 1 ), waarvan ik alleen den omslag niet bewonderen kan.
't Is een formaat geheel gelijk aan de kortelings aangekondigde
uitgave van Vondel's Lucifer, en evenals deze op Hollandsch papier
gedrukt op de Handpers door Julius de Praetere in ioo genummerde exemplaren.
Na een toewijdend sonnet vinden we de volgende onder-afdeelingen: Voor-Zang, Verzen eener Liefde, Verzen eener Ziekte,

Venus en Adonis, Verzen aan eene Vrouw, Verzen aan de Terug
keerende, De Moeder en de Zoon, Zeven Gebeden en Thanatos en
de Vreemdeling.
Als we een onderscheiding tusschen deze rubrieken zouden willen
maken, kan gezegd worden dat de meeste zijn subjectief-lyrische
uitingen, dat Venus en Adonis poëtisch filozofisch, en Thanatos
een poging is om het subjectieve van hoog ironisch standpunt te
objectiveeren.
Karel van de Woestijne verschilt niet in den aard, maar in 't gehalte zijner dichterlijke sentimenten wel zeer van Reddingius. Er
is iets veel breeders in. Hij doet ons niet denken aan of voelen
I)

Amsterdam, L. J. Veen.
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voor een bepaalden persoon, al is hij nog zoo subjectief — in
het gedragen-breede van taal en rhytmiek is er iets algemeeners
dan het beperkte gevoel, geldende een bepaalde levensverhouding
of situatie. 't Is moeilijk dat eigenaardige sentiment aan te duiden
zonder toelichting en die geeft dunkt me onderstaand eerste sonnet.
Wijding aan mijn vader.
O Gij, die komm'rend sterven moest, en Váder waart,
en mij liet leven, en me teeder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven,
en toen ge stierft, wat late zon op uwen baard;
— ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaart ,
en zingt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't natte water, en de weiden
zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied....
Zóó vaart mijn leve' in vrede en waan van dóod begeeren,
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet.

Alles werkt mee om in deze verzen niet een dieper emotie,
maar een breeder sentiment te doen aanvoelen. Er spreekt uit het
eerste couplet innigheid genoeg, maar de smart is bezonken en
met een schilderachtig trekje weet de dichter ons toch 't verleden
op eens voor te tooveren: „wat late zon op uwen baard." En nu
gaat hij niet in smart op, maar geeft de algemeen menschelijke
stemming van weemoed, die berust en berustend verder leeft.
Tot ten laatste in uitzicht gesteld wordt het weer van aangezicht
tot aangezicht terugzien, niet als een geloofsartikel, maar ook
voor den ongeloovige als een poëtische of wijsgeerige waarheid.
Want wie ziet niet in „dieper meren" als in een spiegel het
aangezicht van zijn vader in het zijne?
't Kan mij niet schelen of de dichter iets dergelijks met zijn
gedicht bedoeld heeft, 't is voor mij de hoofdzaak dat 't mij
suggereert. En ik zou zeggen dat zijn verzen in hoofdzaak niet
emotioneerend, maar suggereerend zijn. Hij leeft in een zekere
stemming, geeft daar uiting aan, en doet het zóo gelukkig dat
we in een analoge stemming geraken, zonder dat het bijkomstige
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van zijn bepaalde levensverhouding op dat oogenblik voor ons iets
zijn kan. Karel van de Woestijne is stemmings- dichter.
Ik bedoel dat zóó. Als Reddingius ons van zijn kind vertelt en
van zijn vrouw, dan moeten we ons zijn interieur voorstellen en
door het daar geziene onder den indruk geraken. Daarbuiten
blijvend, is er niets voor ons in zijn gedicht. Maar bij Van de
Woestijne is dat anders. Hij zal bijv. van een weifelende stemming
getuigen. Boven op een kamer is hij, en beneden in den tuin
plukt een meisje bloemen. 't Is avond. Nu begint hij met een vers:
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen ...

Meer niet. 't Is als een preludium, een lichte voorbereiding,
't zacht aanslaan van een paar accoorden. We wachten even.
Door 't open venster hoor 'k den donz'gen val
van klamme bloemen in kristallen schale....

Weer een pauze. We voelen de stemming komen. Het droeve
gevoel in geel-teeren avond en het vallen van die afgesneden
bloemen donzig tegen 't kristal.... Nu het weifelachtige in die
zachte avond-beklemming:
— En 'k weet niet of ik haar beminnen zal,
in 't stil en licht bewegen harer leden,
en hare goedheid in mijn vreemd bestaan....

„Ik weet niet ...." 't Stemt geheel met het voorgaande. 't Is
een oogenblik van niet, van niets weten tegenover het leven in
geel-teeren avondschijn, een oogenblik van droeve onmacht en
onwetendheid tegenover zich zelven. En nu klinkt als slot:
'k Ben droef, en 'k hoor haar stille voeten gaan
en haar zacht neuren, in den tuin, beneden.

't Kan al niet eenvoudiger dan in deze acht regels.
En toch — toen ik ze gelezen had met inachtneming van de
pauzen, zoodat ze telkens genoegzaam konden inwerken — was
de stemming van droeve willoosheid om me. En — geheel onafhankelijk van het bijkomstige dat ze in den dichter had gewekt.
Ik voelde de innigheid van zijn stemming door de groote suggestieve kracht en, geheel buiten zijn omstandigheden, onderging
ik iets dergelijks. Omdat het hem gelukt is in woorden de kwintessens ervan te naderen.
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Het breede, algemeene is eigen aan zijn poëzie, en de breedheid van zijn rhytmen geeft vanzelf de rustige gedragenheid.
Neem eens een aanhef als
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten,...

of
Herinneringen zingen, kind, uw wit gelaat

of
October draagt in vreé wie sober heeft genoten
de zomervruchte', in lustelooze rustigheid.

of een begin-couplet als:
Wees niet de schroom'ge die, in loomer avondkomen,
herdenken zwijgen doet;
ben ík de pleger niet die met zijn eigen droomen
zijn eigen treurnis voedt?

Uit zijn proza-bijdrage Romeo in het tijdschrift Vlaanderen, van
verre herinnerend aan de Moralités légendaires van Laforgue,
kenden we Van de Woestijne als ironisch bespiegelaar, en deze
ironie vinden we ook plotseling aan 't slot van Thanatos.
De Vreemdeling is een jonge man die, even als Musset's pessimisten, het leven heeft gelééfd in alle opzicht en nu aan de deur
van den Dood klopt, moe en moedeloos. Hoor hoe hij in voor deze
stemming wat heel krachtige verzen den Dood van zich zelven
vertelt:
.... als een ruiter, die de sterkste paarden ment,
lácht, en zijn lachen striemt en bijt de woeste paarden
die trille' en steigrend staan tegen de gloénde klaarte
des avonds, die zijn brand over de steden breidt
en blaakt en pal blijft in zijn bralle oneindigheid,
wijd hijgend door het zwaar gebouw der wolk'ge luchten,
over het teedre weven van de stet-geruchten
die schuilen in de schadwen van het hard gelaai,
— zóo, als een ruiter, die met éénen arrem-zwaai
de paarden temt en ment, en lacht, en laat den steden
het snuivend razen van zijn grillig willen weten,
— maar, is 't begeeren van zijn kokend brein voldaan,
in iedren ader 't haamren van zijn dóod voelt slaan,
en, lácht hij nog, zijn lach door de' ijlen deun moet wringen
die stervens-diepten door zijn holle hersens zingen:
— zóo, als een ruiter, heb ik 't leven dóor-gemaakt....

Ik vind deze verzen niet de beste uit den bundel, er is op 't
laatst vooral een neiging tot het bombastische, die aan den indruk
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sehade doet, maar ik wil ze eerst citeeren, om te sterker het contrast te doen voelen met het antwoord van Thanatos, als hij aandringt om toch de deur te openen
— Ach, malle jongen!
Ik hoop door het bovenstaande de overtuiging gevestigd te hebben
dat Karel van de Woestijne een talent is, waarmee we rekening
hebben te houden bij het aandachtig waardeeren van den recenten
herbloei der Vlaamsche letteren.
O leven! leven 1 ruiken 't rijp aroom
Van 't zondoorzoelde pijnbosch ! proeven 't koel
Van fruit en 't zoet van honing! zilverdoom
Van maan zien wazen! hooren 't blij gejoel
Van lentevogels! voelen donzen vroom
En meiewind èn vleiend golfgespoel! i)

Wie geen algeheele vreemdeling is in onze hedendaagsche letteren
zal wel niet behoeven te vragen naar de herkomst van die verzen.
En dat we er zonder aarzelen terstond een naam onder zetten, met
bewondering tevens voor de fluweel-zachte welluidende taal die al
maar zingt en weer zingt en haar vollen klankenrijkdom uitstort,
als deze dichteres ze bespeelt ter uiting van haar ziele-voelingen, —
dat is wel een bewijs te meer voor de oorspronkelijkheid, waarmee
ze telkens haar eigen merk geeft aan haar verzen.
Zooals we geen bladzij proza kunnen lezen zonder Louis Couperus
te herkennen in zijn zoo hoogst eigendommelijke rhytmiek, zoo is
't niet mogelijk een gedicht van Hélène Lapidoth-Swarth te hooren,
zonder haar te herkennen.
En oppervlakkig gelezen staat een aanhaling als boven buiten de
sfeer van wat zij gewoonlijk geeft. Meestal toch klinkt in haar verzen
de mineur-toon; en haar talent neigt allerminst tot jubelen. Maar
wat in al haar gedichten hetzelfde is, en wat ze derhalve in een
zelfde sfeer tezamen brengt, hoezeer ze als sentiments-vertolking verschillen, dat is de uiting-in-schoonheid, de altijd welluidende taal,
het steeds zich zoo lenig naar haar welbehagen vlijende rhytme.
Zij is een woord-kunstenares bij uitnemendheid. Hoe klinken haar
sonnetten altijd helder op, zonder bedervende enjambementen of
vermoeiende stijl-verwringingen. En even meesterlijk als het sonnet
hanteert ze, als spelende, eiken vorm. En nooit wordt dat spel
i) HELÈNE LAPIDOTH—SWARTH, Octoberloover. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
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slordigheid, de hand lichten met moeielijkheden uit kwazi-dichterlijke vrijheid. Maar hoeveel er achter ligge van arbeid en polijsten,
ze zijn zoo geheel daar „uit" gekomen, dat we aan de moeite der
techniek niet meer denken.
Luister eens naar dit, aan het oude triolet herinnerende,
Mei - Verlangen.
'k Heb heel den winter naar den Mei gesmacht. —
En komt de Mei, wat zal de Mei dan brengen?
— Veel goud en blauw om lente-azuur te mengen,
Veel bladergroen, waar 't blije bosch mee vlagt.
Zal heete zon geen teedre knoppen zengen?
Zal rijp vernielen blanke bloesempracht? —
'k Heb heel den winter naar den Mei gesmacht,
En komt de Mei, wat zal de Mei dan brengen?
Ik wacht de zon, na grijze wolkenjacht,
Wen rust de lucht van storm en regenplengen.
Ik tel der dagen lentelichtend lengen.
Ik wacht en wacht — en weet niet wat ik wacht
'k Heb heel den winter naar den Mei gesmacht.

...

Zie hiernaast de fraaie afwerking van de sonnetten, het gelukkige
lyrische gebruik van anapaesten en jamben in een gedichtje als
Heimwee, een voorbeeld van het in onze taal zoo ongewone Makamen
als in Dichter narcis, eindelijk als een plotselinge hernieuwing een
uitvlucht in schoone Ghazelen, — en we moeten erkennen dat de taal
zich onder de hand dezer virtuoze gedwee buigt, om haar te doen
bereiken wat zij wil.
Maar..., en hier komt het hoogere — niet om die virtuoziteit
te toonen is het haar te doen. De techniek is haar nog altijd een
middel, geen doel. Uit de onuitputtelijke bron van haar zieleleven
wellen haar gedichten op. 't Zijn een en al ziels-aandoeningen die
in schoonheidsbeeld gekristallizeerd tot ons komen, in hun smart
en weemoed juist door die schoonheid nog een vertroosting. Hoor
hoe haar zielsangst zich uitschreit in een gebed.
-

Hoe zoekt mijn droeve ziel naar U,
o Vader!
Hoe roept ze alom: — Waar toeft ge nu,
o Vader?
Mijn vingeren tastten in den nacht en trachtten
Te ontwarren levens raadslenkluw,
o Vader 1
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Doch booze dwergen kwamen stil en wonden
Die levensdraden rond mij sluw,
o Vader!
Nu lig ik laag, gebonden, bang, in donker,
In de aardspelonk, waarvan ik gruw,
o Vader!
En snerpend snijden me al die felle draden,
En kille wind omwaart mij ruw,
o Vader!
Ontferm u mijner, breek die broze banden,
Verstrooie uw kleed die dwergen schuw,
o Vader!
En laat mij, zwijmende aan uw veil'gen boezem,
Uw adem voelen meieluw,
o Vader!

Wie denkt bij het lezen van zulk een gedicht aan den vorm?
En toch — maakt het niet door juist dien vorm, door dien herhaalden aanroep, den eenig-gewenschten indruk? En zoo is het
telkens. Eveneens
zingt (zij)

ghazelen, met juichende keel,
van de lente....

en daar is de herhaling telkens als een blijde uitroep, een staag
gejubel.
Ook weer in Octoberloover gaf Hélène Lapidoth—Swarth ons
veel schoons.

W. G. v. N.
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Judit, door Bernt Lie. Uit het vloeken en schreeuwen toch niet tot
Noorsch door A. VAN OOSTERZEE. maar tegen iemand in het Hollandsch.
Bussum, C. A. J. van D i s h o e c k, Wij ademen ook niet op, maar her1903. — Eigenlijk moest de hoofd- ademen, na een angstvol oogenblik.
titel „Elias" zijn en „Judit" alleen Van iemand die overeind kwam in
de ondertitel voor het eerste deel, bed, zeggen wij niet: hij voer op,
evenals „Vader" dat is voor het en als iemand somber iets vraagt
tweede. Elias, de zestienjarige zoon mogen wij daarvoor niet duister
van proost Waage is de hoofdpersoon; schrijven. Ook gaan waar wij loop en
van zijn innerlijk en uiterlijk leven zeggen, komt nu en dan voor, en
verhaalt de auteur. In het eerste een gewervel van stemmen lijkt ook
deel ontstaat de intimiteit tusschen zonderling veel op het Duitsche
Elias en zijn twee jaar oudere zuster „Gewirbel" — zeggen wij niet ,,geJudit, in het tweede komt hij te wirwar?".
weten wie en wat zijn vader is.
De dialoog is verder vloeiend;
Het eigenaardige van dit dood-een- maar waarom op bladz. 176 daarin
voudige verhaal is dat het onze belang- op eens „gij" wordt gebruikt inplaats
stelling voortdurend levendig houdt. van, zooals overal elders, „je" of
Heerlijk zijnde natuur-beschrijvingen „u" begrijp ik niet goed. Toch niet
van het verre Noordland, van de omdat daar de dominee aan het
witte Mei, als alles nog onder de woord is? Die eenvoudige man spreekt
sneeuw ligt in het blinkende, glan- overigens op andere plaatsen ook
zende, nooit geheel wijkende licht; niet zoo deftig. Met dat al is in deze
van de lichte zomerzee, het donkere vertaling niet tegen den geest gedal met den bruisenden stroom, het zondigd, en dat is bij het bewerken
dichte bosch met de teerkokerijen. van een dergelijk boek al veel.
Fijn en teer Elias' jonge liefde voor
het kokette bakvischje uit Kristiania.
's Zomers Buiten, door Herman
Een mooi boek, rustig en vredig van Bang. Uit het Deensch, door BETSY
stemming en door-en-door gezond. NoRT. Amersfoort,V a 1 k h o f f& C o.
De vertaling lijkt mij heel goed ge- — Eén dag uit het bestaan van een
slaagd, en moet alweer allesbehalve dorpswaard en zijn vrouw in een
gemakkelijk geweest zijn. Enkele klein zeebadplaatsje, waar al weken
zinnen hier en daar botsen een beetje, lang naar badgasten is uitgezien.
en ik stuitte ook nog al eens op Het heele dorp is erbij geïnteresseerd,
germanismen. Hoe komen onze Hol de dokter, van wien het plan tot
daar toch altijd aan? Wij-landers uitbreiding van het hotel uitging,

BIBLIOGRAFIE.

in de eerste plaats en verder alle
notabelen en winkelhouders, want
bij allen is geleend en geborgd.
Plotseling gaat de mare: ze komen!
van mond tot mond. En nu komen
er een massa tegelijk, veel meer dan
waarop gerekend is, en al lezende
worden wij zelf moé van het gesjouw
en gejaag, het gedraaf en geherrie
van de brave dikke waardin, den
soezigen waard, de onhandige meiden,
de lompe knechts, en het dringen
en vragen en reclameeren der ongeduldige gasten. Al die dorpsbewoners en al die badgasten en
toeristen zijn vlug en luchtigjes geteekend, ieder met een typisch trekje
aangegeven, zoodat ze allen leven
en wij ze voor ons zien als op een
tooneeltje, in hun eigen zijn en
onderling doen. Daar tusschen door
even, heel fijntjes een liefdes-historietje „en ébauche". In zijn soort
een heel knap boekje. De vertaling
evenwel is van dien aard dat ik mij
afvraag of hier in plaats van direkt
naar het Deensch, (zooals op het
titelblad staat) ook naar eene slechte
Duitsche vertaling gewerkt kan zijn?
Of wel hebben wij hier te doen met
eene allereerste vertalingsproeve? In
dat geval was het een misgreep juist
een boek van Bang te kiezen. Zijn
boeken zien er dikwijls dood-eenvoudig uit met al die korte zinnen,
maar zijn juist daardoor bizonder
moeilijk te vertalen. Er moet voortdurend wat worden aangevuld en
verduidelijkt voor Hollandsche lezers,
en om dat te kunnen doen moet men
al heel goed in de bedoeling van den
auteur zijn doorgedrongen.
Dat de vertaalster daarvan geen
flauw besef had blijkt bijna op iedere
bladzij. Bovendien wemelt het boekje
van germanismen, als „gepolsterd ",
„het huis tegenover" en dgl. Een zin
als „haar gezicht behoorde aan een
van haar die doof zijn geworden"
(deze wending komt tweemaal voor)
kan er niet door, evenmin als:
„mevrouw nam alles uit de lade,
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die voor haar een vijf-en-twintigjarig
onuitputtelijk begrip was." Andere
slordigheden als het spreken van
„kalfsgebraad" waar rauw vleesch
bedoeld wordt; slechte vertalingen
als „neergerolde" gordijnen, voor
„neergelaten", een behangsel dat ,,afliet", voor „afgaf", een „touwmaker"
voor „touwslager", dan de „grossier"
en de „ grossiersvrouw " (Deensch
„ Grosserer ", eigenlijk groothandelaar, wat wij een voornaam koopman
noemen), zijn overtalrijk. Taal- en
drukfouten laat ik dan nog voor wat
zij zijn en noem geen kwart van
alles wat ik al lezende noteerde.
Jammer, want juffrouw Nort toonde
in Larsen's „De biecht eener vrouw"
beter te kunnen. Maar Larsen's
Deensch is dan ook Bang's Deensch
niet.
H.
Thomas Truck. Roman door
FELIX HOLLAENDER. Vertaald door
A. J. J. EBELING. Amsterdam , E m.
Q u é rid o. — Het oordeel der Duit
pers over dit werk is zeer-sche
gunstig. Is het misschien daaraan te
wijten, dat onze hooggespannen ver
bij 't lezen van het boek-wachting
zoo daalt, dat we aan 't slot slechts
een zeer matige bevrediging gevoelen,
vergeleken met de illusie bij den
aanvang?
Felix Hollaender, in 1867 geboren,
behoort tot de bekende, jongere
Duitsche auteurs. In 1890 publiceerde hij zijn eersten roman „Jesus
and Judas," een sociaal werk, dat
de bestaande toestanden scherp weergaf en 't meelijden moest opwekken
met de proletariers, die door hem
als martelaren werden beschouwd.
Een der velen was hij, die 't volk
wilden opheffen, die door jong enthousiasme gedreven het leven en
strijden ter wille van 't volk als hun
taak en de redding der verdrukten
als hun doel beschouwden. De propaganda ging snel: militairen, predikanten en professoren verlieten
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leger, kansel en katheder om af te
dalen tot de laagste sporten der
maatschappij. Maar even snel volgde
een reactie, toen werd ingezien, dat
het zich losmaken van eigen kring
het volk niets baatte en de toewijding
op schade uitliep. De twee volgende
romans van Hollaender — in overeenkomst met den destijds actueelen
ommekeer — hebben geen sociale
tendenz, (Magdalene Dornis, Frau
Ellin Rote) en zijn voornamelijk een
uitbeelding van vrouwenkarakters.
Zooals aan 't slot de vertaling
aanwijst, is het jongst verschenen
werk van Hollaender in 1893 aangevangen en eerst in igoi voltooid.
Waar het den lezer als een onbescheidenheid wordt verweten, (en
met reden!) wanneer hij van den
schrijver meer vraagt dan deze geeft,
zou ik het van den auteur als een
welwillendheid jegens den lezer beschouwen, als hij trachtte zijn denkbeelden, hoe belangrijk ook, wat
minder langdradig uit te spinnen.
Thomas Truck is in ± 500 bladzijden de geschiedenis van een jongen
man, — kind van een materieelen
vader en een poëtisch-etherische
moeder, — wiens jeugd tusschen zijn
beide, zeer uiteenloopende ouders
goed is weergegeven, hoewel 't ons
voorkomt, dat nu en dan ter wille
van het dwepend-dichterlijke een
loopje wordt genomen met de realiteit. Maar misschien wel 't allermeest
in den aanvang van 't boek is het
kind een jongen van vleesch en
bloed. Later schijnt het Hollaender
hier en daar wat moeite te kosten
ten opzichte van den hoofdpersoon
het zuiver menscheliike scherp in 't
oog te houden, wordt deze tusschen
zijn vrienden en vriendinnen van
het „Nachtlicht" (een Berlijnsche
Club bohémiens) een prediker voor
de algemeene en de persoonlijke
vrijheid, welk streven, naar onze
meening, niet genoeg in de practijk
grijpt om ons te doen vergeten, dat
alle theorie grau is.

Het kantige van Truck's karakter
slijt onder de breedvoerigheid der
ellenlange vertoogen, en zijn strijd
voor de vrijheid van elk individu
wordt door een niet voldoende aangetoonde verwantschap met zijn persoonlijk bestaan een pogen, dat
schipbreuk lijdt, wanneer het spreken
in handelen moet overgaan.
Het heeft mij getroffen, dat Hol
beter geslaagd is in het-laendr
uitbeelden van zijn karakters van
lagere orde dan in die, waarmede
hij 't ideale heeft willen nabij komen.
De grof-zinnelijke vader is een
scherper afgelijnd type dan de zachte,
lijdende moeder; Bettina, het viool
spelende nichtje, dat samen met
Thomas wordt opgevoed, blijft een
vage figuur naast Katharina Dirckens,
de drankzuchtige vrouw uit het volk,
die, omlaag gesleurd, het zedelijk
hooger staande niet meer bereiken
kan. En eindelijk Thomas Truck
zelf, de strijder voor het vrijheidsgeloof, de verkondiger van een nieuw
evangelie, — mengelmoes van
Buddhistische en Tolstoiaansche begrippen — lijkt ons forscher als man
van 't woord dan als man van de
daad, ik bedoel: zijn karakter, dat
de schrijver hoog en edel heeft willen
uitbeelden, is niet duidelijk genoeg
geteekend om ons een helderen indruk te geven van zijn bestaan buiten
de uren, waarin hij als redenaar
optreedt. Al moge de goede bedoeling van den auteur tusschen de
vele woorden te lezen zijn, de suggestie verliest zich in een opeen
-hopingvaert,—l
schemert het licht van verre, de
hoogte, vanwaar het straalt, wordt
niet bereikt.
De vertaling — hoewel over 't
geheel vloeiend — treft door fouten
als: bezieningswaardigheid, eenigst
kind, vrouwenachtig, Chineezen
schimmen, eigenste waarden, baardige duivel, ydille, etc.
R.
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Onzichtbare ketenen, naar het
Zweedsch van Selma Lagerlóf, door
MARGRETHA MEIJBOOM. Met toestem
ming van den schrijfster. Amsterdam,
H. J. W. Becht, r9o3. — Een
bundel korte verhalen, door ,,onzichtbare ketenen" verbonden. De meeste
hebben een fantastisch, sprookesachtig tintje, dat er een eigenaardig
cachet aan geeft. Ook bevatten som mige wel een - dieperen zin, geen tendenz die zich hinderlijk opdringt,
maar iets dat den lezer dwingt eens
even na te denken en soms het gelezene nog weer na te slaan. Onder
de mooiste noem ik: „de Vogelvrijen", „de Legende van het Vogelnest", „de Sage van Reor", „een
Kerstgast" en „Vrouw Vasten en
Petter Nord". Geestig en vermakelijk
is „Oom Ruben", en allerliefst „het
Kuikentje ". Hier en daar deed de
schrijfster mij aan anderen denken,
vooral in „Oom Ruben" en ook in
„Vrouw Vasten ". Selma Lagerl )f's
fantazie is zoo dartel en weelderig als
een jong veulen en dreigt ieder oogenblik uit den band te springen. Het
krachtigst is zij wel waar zij die rijke
fantazie niet al te bandeloos laat
doorhollen, maar een leidende gedachte die in bedwang houdt.
De verhaalster heeft met liefde en
toewijding deze verhalen bewerkt.
Zij heeft zich geheel in den gedachtengang van de schrijfster ingewerkt,
en duidelijk blijkt hoe zij tot in de
kleinste bizonderheden ook alles heeft
meegevoeld. Zulk vertaalwerk te lezen
is een waar genoegen. Ook de correctie is uitstekend verzorgd en de
taal zuiver en vloeiend. Dus geen
aanmerkingen? 0 ja — ik meen dat
mij in 't Hollandsch niet van den
heiligen George, maar van den h.
Joris spreken. En.... ik heb toch
nog wel drie drukfouten gevonden!
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en G. P. BAKKER. Groningen,
Scholten & Zoon. 19o3.—Het
verhaal begint op een mailboot en
eindigt in het Paradijs. Toch is 't
volstrekt geen liefdesromannetje. Wel
krijgen wij eerst een stukje mailboot leven en komt er bijna ruzie tusschen
twee aanbidders van het mooie, rijke
Engelsche salon- dametje, miss Elisabeth Deveraux, maar een geweldige
storm maakt plotseling een einde aan
alle verliefdheidjes, ruzietjes en berekeningetjes, zoowel als aan alle verder leven aan boord. Het schip vergaat en van al de booten is er maar
éen, die niet ook is verloren gegaan
of omgeslagen, toen de menschen in
wilde verwarring zich daarin trachtten
te redden. Van de acht menschen
dan in die éene boot rondzwalkend,
ten prooi aan honger, dorst, hitte en
krankzinnigheid, drijven er ten slotte
nog maar twee ergens aan land, nl.
miss Elisabeth Devereux en de matroos Karel Lind, die haar in de boot
droeg op bevel van een zijnersupérieuren. Dit land blijkt te zijn een
onbewoond tropisch eilandje, ver
buiten den gewonen koers gelegen.
Hier beginnen zij een RobinsonCrusoe-achiig bestaan, aanvankelijk
in de stellige verwachting dat zij wel
spoedig zullen worden afgehaald,
later, als weken en maanden verloopen in sombere vertwijfeling, in
onrust en opstand, dan allengs berustend en ten slotte, na vele jaren
in vrede met hun lot. Als er dan
eindelijk een schip het eiland nadert,
besluiten zij te blijven waar zij zijn
en in plaats van een teeken te geven,
houden zij zich schuil.
Er zijn zeer goede gedeelten in dit
boek, vooral mooie natuurbeschrijvingen, en heel juist gevoeld zijn de
wisselende stemmingen van die twee
hoofdpersonen. Knap en mooi is de
vervorming en ontwikkeling van het
H.
salon-poppetje dat, vastgegroeid in
conventie en vooroordeelen, begint
Hel Paradijs. Roman van Gustaf na te denken en te gevoelen als een
Janson. Uit het Zweedsch door B. echt mensch. Daar in de grootsche
NoRT
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eenzaamheid, tegenover het bruisende leven der tropische natuur, met
haar eenvoudigen, niet-denkenden,
maar altijd zorgenden en handelenden zachtmoedig-onderdanigen lotgenoot, dien zij eerst zoo ver beneden
zich acht, komt zij tot besef van de
nietigheid van standsverschillen en
nog zoo veel meer, dat in de gewone
maatschappij zoo zwaar pleegt te
wegen. Jammer dat de tendenz er
zoo dik op ligt en de auteur telkens
om een hoekje komt kijken om mee
te praten. Het slot dat als een
apotheose voor zijn theorie „natuurleven" bedoeld is, doet juist allerlei
koel-verstandige bedenkingen opkomen. De vrouw heeft zich aan den
man gegeven en zij hebben kinderen
gekregen — zij wilde niet langer
„eenzaam" zijn. Nu heeft zij iets om
voor te leven, en nu is de leus:
„alles voor en om de kinderen". Zij
groeien heerlijk op, krachtig en goed
— zij zien geen kwaad en kennen
dus (?) ook geen kwaad. Het is een
waar Paradijs en nooit meer willen
zij het verlaten of met andere menschen samen leven. Prachtig. Maar...
als nu later die kinderen menschen
zullen zijn en op hunne beurt niet
„eenzaam" willen blijven onderden
drang van het rijke natuurleven rondom en In hen.... wat dan ?? Ja —
grau ist alle Theorie!
De vertaling is over het geheel niet
slecht, maar wel slordig, vooral de
eerste helft van het boek. Al heel
gauw stuitte ik op een zin waarin 5maal kort op elkaar het woordje „dat"
voorkomt. Dan worden voortdurend
de aanhalingsteekens in den dialoog
óf weggelaten óf verkeerd geplaatst,
zoodat wij nooit precies weten welke
spreker aan het woord is. „Dus tot
ons onderwerp" is geen Hollandsch;
bedoeld wordt: „dus ter zake". Ook
voor: „deze almanak is niet zoo verkeerd, wat ?" leze men: „is nog zoo
slecht niet", en zoo zouden er meer
onjuiste uitdrukkingen aan te halen

zijn. Op een mailboot zijn geen eigenlijke ,,officieren"; zij die zoo genoemd
worden zijn de „stuurlieden", maar
zij worden nooit anders aangesproken dan met „mijnheer", door de
passagiers zoowel als door de bemanning, dus geen „luitenant ". De
gezagvoerder (niet „bevelhebber")
wordt beleefdheids-halve gewoonlijk
„commandant" genoemd. Achter zijn
rug heet hij bij het scheepsvolk „den
Ouwe". Onder de geredden in de jol
komt iemand voor van wien nu eens
als „steward" dan weer als „stuurman" wordt gesproken.Waarschijnlijk
is de „hofmeester" bedoeld, daar de
officieren (de stuurlieden dus) allen
met den commandant op de brug
staan als het schip zinkt. Ook germanismen alweer als: onderbreking
voor in de rede vallen, domheden
voor dwaas- of malligheden, springend voor hardloopend, hals voor
keel en helaas nog vele meer. De
correctie is ook verre van nauwkeurig,
maar wat niet enkel als drukfouten
kan worden aangemerkt, zijn de talrijke zonden tegen de geslachten der
zelfst. nw. Meestal zijn ze zoo maar
luk-raak mann. of vr. genomen naar
't schijnt, soms 't zelfde woord dan
zus dan zoo. Een enkele maal evenwel gaat 't systematisch, maar dan
is 't ook „eerst recht" mis. Zoo wordt
angst stelselmatig vrouwelijk, kleur
en toekomst even geregeld mannelijk
gemaakt. Het gebruik van de Vries
en te Winkel's woordenlijst zij bij
hun werk der vertaalster en haar
consort dringend aanbevolen. Evenzoo een minder kwistig gebruik van
woorden als „hetwelk ", „degene",
„steeds" en „slechts". Dat laatste
vooral komt, ook in den dialoog,
tallooze malen voor en klinkt altijd
even leelijk. En dan.... stiptheid
en nauwgezetheid wat ik u bidden
mag!
H.

BLOEIMAAND
Spel- van-de -stad in drie Bedrijven.
DOOR

HERM. HEIJERMANS JR.

In Memoriam J.

DE

R.

Dramatis Personae van het Eerste bedrijf.

Edi.
M a r r e, dienstbode.
K 00 s j e, haar grootmoeder.
Pietje, keukenmeid.
Evert , huisknecht.
Cornelis.
Boodschaplooper.
Het spel geschiedt te Amsterdam.
Eerste Bedrijf.
Een rjkeluis- keuken. Langs de geheele rechterz ijde een doorloopende aanrechtbank. Daarboven twee vensters met vlechtwerk en
een gasarm. In het midden van den achtergrond een viertredig
trapje naar een gang voerend. Naast dit trapje twee inspringende
kasten met glazen deuren, waarachter keukengerei zichtbaar is.
Eerste plan links en derde plan links telkens een deur. Op het
tweede plan links een schoorsteen, waarvoor een massief fornuis.
Op den voorgrond een keukentafel met een boek. Op den tegelvloer
een kleedje. Schemering.

III
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Eerste Tooneel.
Pietje. Evert.
P i e t j e (zit dicht bij de aanrechtbank een boek te lezen. Er
wordt gescheld. Zij kikt korzelig op, leest verder. Er wordt weer
gescheld). Evert! Evert!
E v e r t (door voorste linkerdeur met een mand appelen). Ja!
P i e t j e (de vingers in de ooren stoppend). Toe, maak jij is ope.
E v e r t. Doe 't zelf maar hoor! 'k Heb me hande vol.
P i e t j e (schel). Jessus , jessus, da's nou driemaal! (legt nodig

het boek op de tafel, bukt zich over de aanrechtbank, klopt tegen
het venster) Ja! Wie daar? (nodiger) Wie daar! Nou 'k verdraai
't, 'k loop niet al die trappe op! (neemt even het boek op.
De schel gaat weer over. Driftig tikt zij nogeens tegen het raam).
Wie daar! 0 eindelijk. (schreeuwend) Wat is d'r? Mot je hier
weze? Wat? Wat! (neemt een stoel, zet die tegen de aanrechtbank, gaat daarop staan, opent het traliehek en het venster
nodig) ja!
Een stem. Compelement van Jansen (reikt een pakje over).
P i e t j e (op een stoel staand). 'n Pakkie, 'n pakkie? Van wie
zeg-ie?
Een stem. Van Jansen.
P i e t j e (verveeld). Van Jansen! Van Jansen! Van welleke
Jansen?
E e n s t e m. Van Jansen. 't Zijne sigare. Ze zijne besteld.
E v e r t. Mag-ie niet anneme. Mag-ie niet anneme.
P i e t j e. Nee man, neem maar weer mee. We magge niks
anneme. De femilie zit buite.
E e n s t e m. De jongeheer is ze nog geen uur geleje weze
koope, heit er de boodschap bijgezeid, dat-ie ze strakkies komt
anhale.
Pietje. Dat ken niet.
E v e r t (bij het raam). Is de jongeheer zelf in de winkel geweest?
E e n s t e m. Dat zal wel. Gaat mijn niet an.
E v e r t. ja, dan mot je 't maar anneme.
Pietje. 't Is goed!
E e n s t e m. Goeie avond.
E v e r t (het pakje beruikend). Ja, 't zijne sigare. Dan blijft-ie
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vannacht zeker weer hier slape. Da's lollig. 'k Had net later
wille thuiskomme.
Pie tje (het boek weer opnemend). Kan mijn niks schele. 'k
Heb me uitgangsavond en 'k hou 'm.
E v e r t. Nou zou 'k verdik -me na de Rooie Brug gaan. Da's
beroerd. Da's belabberd. Anfijn, de zwabber komt toch niet voor
twee uur thuis. (voortpratend tot Pietje, die doorleest) 't Most
m ij n zoon zijn. Nog niet droog onder z'n neus en geen meid
met rust late. (een appel etend) Ze zijn best. D'r legge d'r nog
'n hoop op 't gras. 'k Heb 'r daar net een gevrete met twéé
klokhuize. (haar een stuk schil naar 't hoofd werpend) Krijg 'k
asem of niet?
P i e t j e (nodig). Schei uit, lamme toddik!
E v e r t. Mot je d'r een, snoes? Anders gaan ze in 't hok.

P i e t j e (de handen in de ooren stoppend). Nee! Néé!
E v e r t. Nou. 'k Hoef niet te vrage of ze weer verliefd doen
in je boek? 'k Zou 't raam wat ope zette om 't te late doortochte. 't Is hier om te bezwijke. (weer een stuk schil toewerpend)
Hoor je, snoes?
P i e t j e. Als je 't zelf maar opraapt, lamme Judas! (Evert gaat

met de mand appelen lachend naar de voorste linkerdeur terug.
Zij leest gretig verder. De schel gaat over. Zij staat op en tikt
legen het raam) Wie daar? Ja! (schrikt, loopt haastig 't trapje op
naar boven. Evert keert terug, gaat de achterste linkerdeur in,
verschijnt met een strooien hoed en een wandelstok in de hand
en een jas over den arm, trekt zijn huisjasje uit) Waar ben je
ineens na toe gevloge?
P i e t j e (op het trapje). Suscht! De jongeheer is thuis gekomme.
Je zou 'm dadelijk de sigare brenge.
E v e r t (het huisjasje weer aanschietend). Lekker! Da's goeie,
hoor l As die nou nog boodschappe heit, ken 'k na de R o o i e
B r u g fluite! D'r wordt tege 't raam getikt. (af met 't kistje
sigaren).
Tweede Tooneel.
Pietje. Marre. Koosje.
Pietje (tegen het venster kloppend). Ja? Ben jij 't, Marre?
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(zet weer 'n stoel tegen de aanrechtbank, opent het raam) De
jongeheer is thuis. Hier heb je de sleutel.
M a r r e (onzichtbaar). Ga u dan maar terug, groomoe.
P i e t j e. Wel nee, laat ze maar binne komme ! Hij blijft maar
'n kwartiertje. (sluit het venster, doet koffie in 'n koffiemolen,
en begint 't boek verder lezend te draaien).
M a r r e (het grootmoedertje de trap afhelpend). Voorzichtig
groomoe, voorzichtig. Nog één treetje en dan ben je 'r. (schater
Hahaha ! D'r steekt 'n teen door je slof, groomoe!
-lachend)
K o osje (vrindelijk-verlegen). Nou. Zoo iets zeg je toch niet
as je 't ziet. Je zou iemand in ongelegenheid brenge. 'k Krijg 'r
haast een kleur van. Dat mot dan gekomme zijn, toen we uit
de tram stapte.
M a r r e. Nou, pas maar op dat Cornelis 't niet ziet! Cornelis
is de vrijer van groomoe, Pietje! (schaterlachend) Ja, da's waar,
hoor Piet! Hij heit 'r van morrege nog 'n pot met reseda gegeve,
met 'n biljé-doe 'r bij!
K o o s je. Als u maar niet gelooft, juffrouw Pietje, wat ze
allemaal zeit. 'k Mot er effe bij zitte. (blazend) Eerst 'n trap
op — en dan twee trappe af — daar zit ik van te blaze.
P i e tje. Je krijgt direk 'n kommetje koffie. Je ziet 'r best uit.
(tot Marre) 'k Heb 'n standje van Edi te pakke, omda'k tege 't
raam geklopt heb, inplaats van daalijk open te doen. Asof je kan
ruike dat één van ze uit Scheveninge komt overwaaie.
K o osje. Zoo. Zoo. Zit de femilie nog altijd op Scheveninge
M a r r e (die mantel en hoed heeft afgelegd). 'k Wou da'k met
ze mee had kenne gaan. Maar nee hoor. Wij magge hièr de baje
gebruike — in de gootsteen, hahaha!
Derde Tooneel.
De vorigen. Evert.
E v e r t -(met een paar bottines). Voor mijn part kan die. . . . dat_
gebliksem ! (kwakt nodig de bottines tegen den vloer).
M a r r e. Wat scheelt hèm?
P i e t j e. Scheelt 't jou nou in je hersens, jó, om jou smurrie tegen
de pas geboende tegels te smijte!
E v e r t (op zin horloge kakend). Kwart voor zeve. Kwart voor
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zeve laarze poetse! 't Is haast donker — — ze zalle met 'r neuze
langs de grond zoeke om te zien of z'n laarze glimme!
Pie t j e. Wat maak-ie nou 'n kouwe drukte, stuk sjegrijn — —
D e Rooie brug begint pas om acht uur!
E v er t. He'k geen schoon half hemmetje an? En me Zondagsche
bulle? Kwart voor zeve laarze poetse ! Je zou 'm zoo late stikke!
(neemt kwaadaardig de bottines weer op, gaat af door voorste linker,deur, versch ijnt op nieuw in de deuropening met de bottines en
schoenborstel).

M a r r e. Hè, wat 'n stuk vergift! De heele maand Juni en Juli
heit-ie net as wij kostgeld, heit-ie niks anders te doen gehad, as
met ons op 't huis te passe — en nou 'n slabek asof-ie heele nachte
heit zitte werke.
K o o s j e. Tja. Tja. Kostgeld en niks te doen — da's as 'n paard
in de wei — da's niet om over te lamenteere.
P i e t j e (tot Evert). Toe, ben je nou gek! Ga op de plaats!
Motte wij al die stof in de keuke!
E v e r t. (op de bottines spuwend) Dáár ! Dáár! As 't regent is 'r
geen stof! Ja (weer spuwend) heelemaal geen stof!
M a r r e. 'k Zou niet graag door jou beregend wille worde. Hahaha !
Evert (weer op de bottines spuwend). Fijner Meirege ken je
niet hebbe! (de electrische keukenschel gaat tweemaal over) Da's
voor jou, Marre.
M a r r e. Piet, toe ga jij effe.
P i e t j e (water op de koffie gietend). Laat mijn nou koffie zette.
M a r r e. Dat zal ik wel voor je doen.
P i e t j e. D'r is toch twéémaal gescheld! Meid wat zanik je nou!
Wat mot 'k nou voor niks loope! (Marre treuzelend af).
Vierde

Tooneel.

Koosje. Pietje. Evert.
K o o s j e. Nou, nou, 't is hier 'n pracht van 'n keuke. Nee, 'k
heb ook bij rijkelui gediend, maar zoo'n keuke, zoo'n keuke....
En wat 'n fornuis! Da's 'n onderhoud met al dat koperwerk, wat?
Pie tj e. En of! Je wrijft je 'r beurs op.
K o o Si e. En die machinerie mot je die allemaal gebruike?
Eve r t. Da's om vleesch te hakke, Koos. Je smijt 'r van boven

262

BLOEIMAAND.

de lappies in en je krijgt 't 'r van onder uit, datje niet meer hoeft
te kauwe. Dat zou voor jou wat zijn, met je anderhalve tand!
K o o s j e (tevreden glimlachend). 'k Zou niet wete wat ik er in 't
gesticht mee zou motte doen — we krijge in 't gesticht geen vleesch.
En as je acht en zeventig ben, zooals ik, nou dan ken je nog enkel
maar zuige, als 'n kind van 'n half jaar. En — en -- die machinerie
van jou, nou, die zal 't wel niet vóórzuige.
E v e rt. Dat weet 'k al niet. 't Duurt zoo lang niet meer of je
krijgt 'n machinerie, die de gebràje balletjes gehakt in je mond stopt.
Pie tje. Slik jij maar vast 'n kommetje koffie, ouwetje. Da's
beter spul. Vent, blijf toch in de gang staan!
Vijfde Tooneel.
De vorigen. Marre.
K o osje (tot Marre). Wat kijk jij zuur? Is er wat?
M a r r e. Nee niks. Niks. Asof-ie 't jou niet had kenne vrage!
Evert. Mijn?
M a r r e. Of d'r wat geweest is in die tijd!
E v e r t (grinnikend). 0, ja dat heit-ie mijn ook gevraagd. Maar
tweemaal is de secure weg.
M a r r e. En waar je met de bottines blijft!
E v e r t. Klaar. (spiegelt zich in een der bottines, strikt zin haar
op) Ze glimme zoo, dat je je toilet 'r in make kan. Enkel van mijn
natuursmeer. Da's 'n wonder. Dat heeft niemand van jullie zoo.
(af naar boven).
Zesde Tooneel.
Koosje. Pietje. Marre.
K o o s j e. Nou jij verstaat 't koffie te zette. 't Smaakt. Drink jij
niet, kind?
M a r r e. Nee. In die warmte koffie, hoe ken u 't drinke? Mag
't raam niet ope, Pietje? 'k Val hier naast van me stokkie.
P i e t j e. 't Raam ope? Dank-ie wel hoor! Dat kan je hier in het
souterrain niet hebbe. Wat zeg u juffrouw? Gistere middag toen 't
ook zoo warm was, en toen 'k 'm op 'n kier had opegezet, heit
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zoo'n smeerlap van 'n jonge 'n dooie rat na binne gesmete. En
eergistere toen ik met de bakker stong te prate, was 't 'n natte
tabakspruim. Ja 't zijn lekkere diere hier in de buurt.
M a r r e (nerveus). 'k Hou 't hier haast niet uit. Je zou zwere dat
'r onweer broeit.
K o o Si e. Tja. Tja. D'r zit onweer. D'r stinge zulke koppe bove
de dake.
P i e tj e. En dan 't raam ope zette, nee hoor! Dan krijg je de
stank van de gracht toe!
K o osje. Tja. Tja. Met die gracht, dat zal wel.
P i e t j e. Verleje week, toen 't zoo geonweerd heit, toen heit
't met permissie gestonke, gestonke!... Je begrijpt met al die
rioole, de riool hier van 't huis, de rioole van de bure .... Bij tije
verga je, trekt de lucht op door de gootsteen — en daar is niks
an te doen — de loodgieter is 'r bij geweest, de timmerman is 'r
bij geweest, 't blijft Boldoot. (tot Marre) Hier, hier heb jij me éene
boek. 't Spijt me waarachtig da'k me zwager beloofd heb, om acht
uur bij 'm te weze. Nee, maar zoo'n boek heb 'k in geen tijd geleze!
Da's nou in één woord prachtig! Hoe kenne ze 't bij mekaar schrijve?
Lees u ook zooveel in 't gesticht?
K o o s j e. Wat zeit u? 'k Ben 'n klein tikkie hardhoorig, niet
altijd, maar an die kant zit 'r 'n stukkie spek in me oor.
Pietje. Spek?
K o o s j e. Ja,

'n stukkie spek helpt tegen begin van doof heid.
M a r r e (schaterlachend). Hahaha! Spek in je oor! Da's weer iets
van groomoe! Da's goed om muize te vange, hahaha ! Stel je
voor, Piet, as je met spek in je oor 's morges wakker word, en
je voelt zoo, dat je dan ineens een muis te pakken heb, hahaha!
P i e t j e (lachend). Ja Koosie, dat zou je kenne gebeure! Nog 'n
kommetje? Ja? Je zeg maar hoeveel je d'r hebbe wil. Boterhammetje?
K o o s j e. Nee, nee. We hebbe om acht uur avondete.
P i e t j e (weer b ij de tafelzittend). Neem jezelf maar melk en suiker.
K o o s j e. Zou 'k in me tweede koppie wel suiker....?
P i e t j e. Gerust hoor! Geneer je maar niet!
Tooneel.
De vorigen. Evert.
Evert. Zoo. Da's alweer goeie. 'k Kom effe anzitten. Je schenk
maar in. Binne de tien minute is-tie vort.
Zevende

264

BLOEIMAAND.

Marre. Gelukkig !
E v e r t. 't Zal me 't advocaatje wèl worde! Of 't rechtertje....
(het boek opnemend) Ah! Ah, Daar hebbe we 't van de liefde! ....
Johanna van den Dorps mid.... Detweesterfbedden
om angstig te worde (leest) „Opeens ontving het rijtuig een
hevigen schok, een felle bliksemstraal scheen het rijtuig in brand
te zetten, en werd onmiddellijk gevolgd door een gedachten,
ratelenden donderslag, de postiljon slaakte een schrikkelijken
kreet, het rijtuig slingerde en stortte van den weg af in de rivier,
die bezijden den eenen dijk vormenden weg stroomde. De bliksem
had een der paarden gedood." Da's niet voor de poes. 'k Zal
effe an 't end kijke.
Pie t j e (hem het boek uit de hand trekkend). Dat zal je late,
hè! Ja, zoo sart-ie nou de heele dag. Ga jij d'r op zitte, Marre.
Zoo. As je weet hoe 't afloopt, is de aardigheid 'r af. Ik ben is
geabonneerd geweest op 'n reman, waarvan je elke week 'n aflevering kreeg. Och, och, daar heb 'k honderd weke bij zitte
gloeie. Och, och, wat was dat naar!
E v e r t. Da's dan zeker in de tijd geweest, da je telkes 't ete
heb late anbrande, en da -we om de week stijve aarpels krege.
Geef me nog 'n kommetje. Stil is! Hoor 'k de deur dichtslaan?
P i e tje. Nee, da's de tuindeur die toetrekt.
M a r r e. Dan smore we heelemaal (staat op, af door linksche
deur).
Eve r t. Hoe laat mot je binne zijn, Koosie?
K o o s j e. Wat zeit u?
E v e r t. Hoe laat je binne mot zijn?
K o o Si e. Om acht uur, om acht uur. Cornelis komt me ophale (de electrische schel gaat twee maal over).
E v e r t (roepend). Marre! Marre!
P i e t j e. Ze zal in de tuin zijn.
E v e r t (staat op, roept door de voorste linkerdeur). Marre!
Marre, je word gescheld!
M a r r e. Wor 'k wéér gescheld? (de electrische schel belt weer
twee keer) Nee! 'k Verdraai 't!
K o o S i e. Is dat voor Marre? Ach, ach, wat 'n gemak toch.
P i e tje. Hoor je nou niet, meid? 't Is voor jou.
Marre. Nee.
Pietje. Wat nee?
:

BLOEIMAAND.

265

M a r r e. Nee. 'k Ga niet.
K o ó s j e. Wat is dat nou, Marre? As je gebeld wor, ga je
dan niet?

M a r r e. Hij.... Hij.... (loopt aarzelend naar boven).
Achtste Tooneel.

Evert. Koosje. Pietje.
P i e tje. Wat zeg je me daarvan? 'n Meid met jonge beene!
Evert. Ja, jonge beene, jonge beene .... (grinnekend) In
de jonge beene zit 't 'm.
P i e tj e. Ik heb is voor vijf jaar 'n dienst gehad, — 'n huis
met 'n trappe! — 'n trappe 1 En driehoog lee de grootmama
ziek — dàn most je na bove met 'n kop bouillon — dàn met
'n geklust ei — dàn met chocola — 'k was toen nog tweede
meid, geen keukenmeid — 's avonds ha'k gewoon kramp in me
beene — en dat zou nog niks zijn geweest — daar was 'k nog
niet voor weg gegaan — of je nou hier of dáár trappe klimt! —
maar driemaal op 'n dag most 'k de Fox uitlate.
E v e r t. De Fox uitlate! Heb- ie dáárom 'n dienst opgezegd?
P i e tje. En hoe! Driemaal op 'n dag de fox an de ketting —
u had 't motte doen, juffrouw Koosie. — As 't voorjaar was, —
u begrijpt me wel — dan liep 'k met de hond an de ketting —
en 'n sliert van zes, zeve andere honde achter me an. En dan
de jongens an 't schreeuwe, 'n schandaal dat je je niet te draaie
wist. 'k Zee an mevrouw: Mevrouw, da doe 'k niemeer, loop u
zelf maar met acht, nege honde. Nou van woorde komt woorde.
Zonder boe of ba zee ze me de dienst op, en wou me niet betale.
'k Heb toch me cente gekrege. Zes weke en kostgeld toe.
E v e r t. Nou, daar zou 'k geen mot om make. 'k Heb andere
gevalletjes beleefd. Voorverleje jaar diende 'k in 't Haagje, palfrenier en huisknecht bij 'n familie in 't Bezuidenhout — daar
most de slager elke dag komme hoore — en nooit 'n bestelling
— voor .t hóóre kreeg de knecht 'n kwartje in de week — geloof
je me niet? — 'k Kan wel zien dat je nooit in de Haag heb gediend — 'k ben van 'n Indische familie weggemotte, omdat de
bruine meide, de baboes, soms 'n ransel krege .... en daar
stak 'k me stomme bek in, stom, 'k heb nooit meer 'n dienst
gehad met zoo'n verval.
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Negende Tooneel.
De vorigen. Marre.
Pietje. Nou?
Marre. Niks.
Pietje. Wat wou die?
Marre. Niks.
P i e t j e. Wat speel jij nou voor stille pantomine? Is-tie vort?
M a r r e. Nee. 'k Most 'n knoopie anzette ...
P i e t j e. 'n Knoopie anzette?
M a r r e (ongeduldig). Ja, ja, ja!
K o osje. Nou da kèn ze. Da heit ze in 't weeshuis bestig
geleerd. Ze heit voor mijn van de week 'n stukkie in 'n hemd
gezet, zoo machtig mooi, dat me kamervriendinne Jansie, Betje
en Geertje moste zoeke waar 't geweest was. Ja, in 't weeshuis
worre ze goed groot gebracht. Alle eer. Alle eer.
E v e r t. Suscht! Suscht! (de buitendeur klapt dicht) Effe kijke!
(wipt op de aanrechtbank, loert door het raam) Hij is gedag.
Ziezoo. (snel 't huisjasje uittrekkend, en het Marre toewerpend)
Smijt jij 't is op me bed! 'k Smeer 'm fijn! (trekt 't andere jasje
aan, zet zin hoed op, neemt z'n wandelstok) Voilà! Zoo heer,
zoo knecht. Ga je mee naar de „Rooie Brug" Koosie?
Koosje. De „Rooie Brug "...., „de Rooie Brug "?
Wel, wel.... spele ze de „Rooie Brug" nog altijd? Nee, die
heb 'k al in me jonge jaren gezien.
E v e r t. Saluut! Al die trappe vertik 'k (wipt op de aanrecht-

bank, opent het venster, springt op straat). Ajuus!

Tiende Tooneel.
Marre. Koosje. Pietje.
Pietje. Net 'n kikker, die malle! Nou, nou wordt 't ook
zachies mijn tijd. 'k Ga me boven omkleeje, en kom je nog effe
gedagzegge. Doe de knip op 't raam, Marre (af).
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Elfde Tooneel.
Marre. Koosje. Cornelis.
C o r n e Ii s (tot Marre die op de aanrechtbank geklommen is).
Hei! Heil Mot 't nou zoo voor me neus dicht?
M a r r e. Daar heb-ie Cornelis al, groomoe! Wacht effe, dan
maak 'k de huisdeur ope
C o r n e 1 i s. Dat hoeft niet, liefie! Wat jij ken, ken ik ook nog.

(wil door het venster binnenklauteren).
K o o s j e. Wor je nou gek, Cornelis! Mot je 'n ongeluk krijge!
C o r n e 1 i s, Hè, hè! 't Is niet de eerste maal dat 'k zoo bij
jonge meissies binneklauter (op de aanrechtbank staand, en zin

stok als een guitaar voor zich houdend, zingt hij obi de wijze der
Troubadour-aria): „Koos zie me voor u knielen, Cupido zal ons
bezielen. Kóóóóós".
K o o s j e. Nou! Nou, kom d'r af! Help 'm is met de stoel,
Marre.
C or n e 1 i s. Laa maar! Laa maar! Nee, 'k ken 't alléén wèl!
Hèhèl Hèhè!
M a r r e. Cornelis, je hebt weer 'n borreltje gedronke! Mag je
vrijer dat, groomoe?
Koosje. Voor mijn part mag die 'r honderd drinke, maar as
ze 't in 't gestich merke, nou!
C o r n e 1 i s. Mot jij nou alles verraje? Kat van 'n meid 1 As
jij mijn leeftijd heb — — — 'k ben bij de tachtig, ja bij de
tachtig, al geloof je 't niet — dan lus je d'r ook ééntje misschien
wel tweetje, hèhè, hèhè! En 'n kommetje koffie neem 'k 66k nog!
Mar r e. Blijf u zitte, groomoe, dat doe ik. 'k Hoef niet te
vrage of je van zoet houdt?
K o osje. Hei je al van Jansie gehoord, Cornelis?
Cornelis. Nee, nee.
K o o s j e. Die is, die is ... .
M a r r e. Groomoe, schei uit! 'k Was 't al net an 't vergete.
Hier is je koffie.
K o o s j e. Mag hij niet wete dat ...
C o r n e 1 i s. Je maak me nieuwsgierig. Wat is er met Jansie?
K o o Si e. Jansie die is — — die is van morrege angereje. Ze
kon niet gauw genoeg uitwijke voor 'n bakkerskar. Akelig hoor.
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'k Ben d'r met Marre op de zieke-zaal na weze kijke. Ach. Ach. Ze
lee te kreune. D'r been is op twee plaatsen gebroke. De splinters die.
M a r r e (nerveus). Groomoe schei uit! Schei in Godsnaam uit!
'k Heb spijt genoeg dat 'k 'r gezien heb.
C o r n e ii s (verwonderd). Spijt genoeg? Spijt genoeg? Ik wor
'r gewoon stil van en jij zeit, jij zeit....
M a r r e. Ja, spijt genoeg! Van de zieke-zaal zijn we naar de
zwakke-zaal geweest. De eene beroerdigheid na de andere. 'k Mot
haast huile as 'k er an denk.
K o o s j e. Ik begrijp jou niet, begrijp je héélemaal niet.
Twaalfde Tooneel.
De vorigen. Pietje.
P i e t j e. Ziezoo, ik ga weg. Dag Cornelis.
C o r n e ijs. Dag liefie , dag liefie! Kom d'r in!
P i e t j e. Nee, 'k heb geen tijd meer. Dag!
C o r n e 1 i s. D'r zit kalk an je mouw, zoo ken je niet gaan.
P i e t je. Dan maar kalk, hoor! Dag!
Dertiende Tooneel.
Marre. Koosje. Cornelis.
M a r r e. Zoo. Da's lekker. Nou ken 'k as jullie vort zijn, de
heele avond in me eentje zitte gape tot Pietje van d'r zwager
werom komt en Evert van de „de Rooie Brug ".
C o r n e 1 i s. 'k Zou wel zegge, ga met ons mee, maar we magge
na vijve geen visite meer ontvange.
M a r r e. En al mocht je wèl, dan ging ik nog liever hier in de
kèlder zitte. 'k Heb van middag de stuipe op me lijf gekrege.
K o o s j e. Wat zeit ze?
C o r n e 1 i s. Ze zeit dat ze van middag de stuipe op d'r lijf heit
gekrege.
K o o Si e (verwonderd). Van wat? Van wat?
M a r r e (nerveus). Van niks, groomoe, van niks. Ik stik hier.
't Is of de balke op me hersens drukke.
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C o r n e 1 i s. Zoo warm is 't niet. 'k Heb 't wel is heeter gekend.
(tot Koosje) Jij heit van middag weer geen warm ete gehad, hè?

K o o s j e. Nee, 'k mocht de zaal niet meer binne.
Mar r e. Hei je geen warm ete gehad, groomoe? Nee? Waarom niet?
K o o s j e. Recht is recht, 'k had de bel niet gehoord.
Ma r r e. Ken je dat dan helpe ?
C o r n e 1 i s. Jáá, regel mot d'r weze. Met duizend mensche in 'n
gesticht ken je ze niet late binnekomme as ze blieve.
K o os j e. 't Kon me niks schele, hoor, niemendal schele, want
'k had nog brood, en 'k had nog een lekker versch eitje, dat jij
de vorige week heb meegebracht — — en erwte, ja, 't is Dinsdag
èrwte, ken 'k toch niet verdrage.
C o r n e 1 i s. 't Ware boone vandaag, geen erwte.
M a r r e. Enkel boone? (hij knikt) Ach kom? D'r zelle wel aard
spek bij geweest zijn?
-apelmt'nsuki
K o o s j e. Nee, nee.
C o r n e 1 i s (luidruchtig). Hèhè! Hèhè! Je ken wel zien dat zij 't
hier goed heit ! 'n Blommige aardappel! Hèhè! En spek! Hèhè!
Weet zij 't menu nog niet? Ik ken 't droome! De week heit zeve
dage (telt op zijn vingers) Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag. (telt op nieuw) Maandag, zomer
en winter, gort met gortewater — — Dinsdag, zomer en winter, erwte
of boone met erwtewater of boonewater — — Woensdag, zomer
en winter, rijstesoep, nu daar zit vanzelf water in, genag water, en
ze motte d'r beneje in de keuken ook beene in doen, maar die krijg
je niet te zien, nee, nee, ze late 'm zeker door 'n zeef loope, 'n
zeef die de rijst wèl doorlaat — — da's Woensdag, zomer en winter — — Donderdag, zomer en winter, krijg je schaft.
M a r r e. Schaft?
C o r n e 1 i s. Schaft, da's gestampte pot; da's wortels met aard
kool met aardappele — versche-apel,ofuimtrd
—
—
groente ho- maar!
Vrijdag, zomer en winter, erwtesoep ... .
Marre..... met?
C o r n e 1 i s. ... met niks. Erwte met erwtewater, 't zelfde van
Dinsdag, maar met méér water, anders zou 't geen soep zijn — —
Zaterdag rijst. Enkel rijst. Niks als rijst. Precies de rijstesoep die
je Woensdag krijgt, maar met minder water. — — Zondag soep.
Rijstesoep. Rijst met water. En dan begint de Maandag weer, en dan
de Dinsdag en dan de Woensdag.
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M a r r e. Krijg-ie 't heele jaar niks anders, groomoe?
K o osje. Nee, niks anders.
M a r r e. En 's morgens?
C o r n e 1 i s. 's Morgens acht uur, zomer en winter, één snee
tarwebrood en koffie met water — d'r mot toch heel wat water
in 't Gesticht gebruikt worde — om twaalf uur krijg-ie 't menu
da'k je daar net verteld heb en dan 's avonds om acht uur,
dadelijk as we thuis komme, weer 'n snee brood of om de andere
avond 'n bord karnemelk.
M a r r e. Krijg je dan niks van twaalve 's middags tot achte
's avonds? Da hou je toch niet uit.
C o r n e 1 i s. Hèhè! Hou jij 't niet acht uur uit met 'n volle
maag? En dan — in de laatste tijd as je tusschentijds honger
heb, ken je om vier uur bij de portier 'n briefte gaan hale voor
nog 'n snee brood, dat je dan bij de broodsnijer ken krijgen,
maar da's niet goed, da's lang niet goed — je krijgt 'r 'n slechte
naam mee in 't Gesticht —, nee dat neme ze je kwalijk, al zegge
ze 't niet.
K o osje. 'k Ben d'r nog nooit één om vier uur gaan hale.
Dat ken je voor je fatsoen niet doen.
M a r r e. Stakkers! Stakkers! Heb je dan nooit een extraatje?
K o osje. Jawel, jawel, de male.
M a r r e. Wat is dat?
K o o s j e. Da's van de gifte an 't Gesticht.
C o r n e 1 i s. Ja, da's van de legate.
K o o s j e (genoege4jkglimlachend). Ja — ja. Da binne de
feeste bij ons, en wat 'n feeste! Da's om te beginne in Februari — is 't niet Februari, Cornelis? — Ja, in Februari: Aardappele met appeltjes — vèrsche appeltjes en iedereen 'n pond
gehakt — 'n knappe bal gehakt. — Da's in Maart ook van 'n gift
stokvisch met aardappele. — Da's in April 'n plèchtige avond.
Cornelis..... Nee, de plechtige avond is in Maart.
K o o s j e. Ook in Maart? 'k Dacht dat 't April was.
C o r n e 1 i s. Nee, nee, da's glad abuis.
K o o s j e. Nou dan in Maart, heb je de plechtige avond —
da's as ze de boeke van het Gesticht hebbe nagezien — dan
krijge we rijstebrij met suiker.
Cornelis. ja, met suiker.
K o osje. Dan heb-ie in Juni nog 'n gift van aardappele met
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appeltjes — gedroogde appeltjes — en ieder 'n half pond gehakt —
ook 'n heele knappe bal — en dan nog in Augustus 'n legaat
van chocola — niet één kom ieder, maar zooveel as je lust en as
je niemeer lust, dan mag-ie 'n kom meeneme naar je kamer. Ja,
al lach je nou — as je later op je ouwe dag, jhuw ouwe dag
komt net zoo goed as de onze, as je later ook zoo best onder
dak bent, dan zit je net as wij uit te kijke naar de feeste.
C o r n e 1 i s. 0 zoo. Ik heb wel is as 't gehakt-legaat was de
grootste helft van de bal mee na me kamer genome — en 'r 'n
hééle week plezier van gehad — al was 't de laatste dag nou
niet wat je kan noeme frisch. Ja, ja, je mot alles onder je bèdstee
stoppe, voor de dieve.
Mar r e (schaterlachend). Hahaha! Stop je ook alles onder je
bedstee, groomoe?
K o o s j e. Ja zeker. Ja zeker. As je wat lekkers het, doe je heel
verstandig 't onder de bedstee te stoppe. In je bèd ken je geen
etensware beware.
C o r n e 1 i s. Ik heb wel is op Regentesse-dag — da's Donderdag,
as de regentesse komme proeve — ik heb wel is op regentessedag an de regentesse wille zegge: Regentesse, waarom krijge de
vader en de moeder en de booie rollade en biefstukkies en lekkere
osselapjes? — Regentesse, wat doet de slager elke dag voor de
poort met z'n kar? — Regentesse, ik heb geen gebit meer
om erwte en boone te kauwe — Regentesse, dat laat 'k elke
dag staan — Regentesse, waarom wordt 'r as 't koud is al na
drie, vier uur nie-meer gestookt? — Regentesse, waarom krijge
we 's avonds geen licht van 't gesticht? — ja je mot zelf voor je
licht zorge — we hebbe wel is in 't donker gezete, in 't donker
en in de kou, as niemand geen cente meer had voor 'n kaars —
dat heb 'k wel is wille zegge op regentesse-dag, maar as je je
voet op de drempel heit, dan trek-ie 'm gauw weer terug, want
as je wat zeit an de regentesse, dan mot de huismeester komme
en dan kenne ze je zoo peste, zoo peste, dat je 't bezuurt tot je
in je houte paletootje leit.
M a r r e (angstig). As hij 't zoo vertelt, denk je waarachtig an
'n gevangenis.
K o o 5J e. Hij overdrijft. Hij heit altijd zoo'n boel kwaad te
spreke. We binne daar met over de duizend. Ik ben bestig tevreje,
alleen van de kou da's waar. En van 't licht da's ook waar. Voor
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'n week hebbe we nog ruzie same gehad — toen wou Geertje — —
die valsch was omdat ze in geen veertien dage uit mocht: ze had
straf gekrege omdat ze op Zondag balletjes voor d'r hoest had
gekocht....
M a r r e. Mag je op Zondag geen balletjes koope?
C o r n e 1 i s. Op Zondag nee, nee, op Zondag mag je niks koope.
K o o s j e. Nou omdat ze straf had gekrege, wou ze toen d'r
eige kaars niet brande — — nou begrijp-ie: as je met z'n viere
ben, mot je alle vier gelijk je kaars opsteke en dan mot niet één
zegge ik doe 't niet. In het fatsoendelijke, heel in 't fatsoendelijke
hebbe we d'r gevraagd „Geertje, steek je kaarsje op" — — 2e
wou niet — — ze zat gewoon te sarre — — toen heit eerst
Janie, die nou op de zieke-zaal leidt, d'r kaars uitgeblaze en
toen heit Betje d'r kaars uitgeblaze en toen heb ik m'n kaars
uitgeblaze. Nou en toen zatte we in 't donker.
Cornelis. Hèhè ! Hèhè! Ach, ach, die ouwe wij ve onder mekaar!
M a r r e (voor zich uitstarend). In de groote zaal heb 'k van middag de spreuk gezien: „theere, laat Uwe oogen open zijn over dit
huis, dag en nacht ". Ach! Ach! Ach!
K o o s j e. Wat zeit ze?
C o r n e 1 i s. Ze zeit — — Ze zeit niks. Word 't geen tijd, Koosie?
Bij half acht.
M a r r e. Zanik nou niet over tijd: Je loopt 't makkelijk in 'n
kwartier an.
K o o s j e. Ja, ja, maar 'k loop zoo vlug nie-meer- En met hard
loope zie je niet goed uit je ooge en krijg je ongelukke, as Jansie
met de bakkerskar. Ja, Cornelis, de splinters stakke door 't vleesch.
C o r n e 1 i s. Leit ze op de zieke-zaal? Da's erg. As 'k 't zoo
zegge mag, dan heb 'k maar één hoop en da's — — da's — stilletjes
op m'n eige bed dood te gaan. Want éérst de zwakke-zaal — as
je jezelf nie-meer wassche en kamme kan — — of zoo — as Gerrit,
die op de zwakke-zaal most, omdat-ie met permissie telkes as-die
nieste in z'n broek dee — en dan naar de zieke-zaal, nee, daar mot
'k niks van hebbe.
K o o Si e. D'r word je gevraagd wat je hebbe wil! Betje, die jaar
in, jaar uit uit schoonmake ging, buiten 't gesticht....
M a r r e. Ging die nog uit schoonmáke? Hoe oud was ze dan?
K o o s j e. Zoo oud als ik, acht en zeventig — — Betje die tweemaal in de week 'n bakkerswinkel had voor vijftien cente ...
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Mar r e. Kreeg ze vijftien cente per dag om uit schoonmake
te gaan?
K o o s j e. ... Da's billijk, da's billijk — — ouwe mensche kenne zoo
goed nie-meer werke as jonge — — daar had ze dan dertig cente van
vast in de week voor suiker en kaarse — — en voor d'r muts — —
ja, de mutse zijn 'n zorg 1— — Betje, die nog zoo kras was as ik
en ook altijd zee dat ze niet na de zwakke-zaal wou, — — nou
die leit d'r nou toch op, want d'r arm was stijf geworden, en asje
geholpe mot worde, dan weet je hoe laat of 't is.
C o r n e 1 i s. Voorverleje nacht hebbe d'r op de vrouwe-zieke-zaal
vijf dooje tegelijk gelege — — vijf.
M a r r e. Wéte de andere zieke dat dan?
C o r n e 1 i s. Hèhè! Hèhè! Nee, dat weet je niet, as je vijf kiste
ziet binne brenge.
M a r r e. Worde de kiste op de zieke-zaal zelf gebracht?
K o osje. Ja, ja. Da's waar.
Corn e 1 i s. De zwakke-zaal, da's 'n angst! — — da's 'n angst! Daar
kom je nie-meer van af. En je weet niet hoelang 't duurt.
M a r r e. Je weet niet hoe lang 't duurt! Je weet niet hoe lang 't
duurt! (met stijgenden hartstocht) In 'n weeshuis groot gebracht,
nooit je vaderen moeder gekend, en dan te motte belande, belande....
Toen 'k vandaag met je op de zieke-zaal kwam en die stumper zag,
die stumper met d'r gebroken been, en al die bèdde, die bèdde en
nag is die bèdde en al die ouwe stakkers, die leie te wachte op,
op.... En toen je me mee heb genome naar de zwakke-zaal met al
die bedde, die bèdde, die bèdde, die je niet telle kon en die stumpers
die je niet tèlle kon, toèn, toèn — — (hijgend) Eer ik... . Eer ik....
Jij ben toch fatsoenlijk geweest! Hij is toch fatsoenlijk geweest!
Anders hadde ze je niet opgenome 1 (begint te snikken) Wat had —
je me die ellende te late zien!
Koosje. Wat is d'r? Wat doe je?
Cornelis. Meid ben je gek? mot je huile?
M a r r e (huilend). 'k Wist niet dat 'r 'n zieke-zaal was! 'k Wist
niet dat 'r 'n zwakke-zaal was! 'k Wist niet dat 'r zooveel bedde op
die zale ware! (hagend) Dat ééne vrouwtje, die ééne met die zwarte
oogen, die zoo kreunde, zoo akelig kreunde, die heit me zoo angekeke, zoo angekeke .... (snikt).
K o osje. Foei, foei! As ik niet klaag, klaag jij dan? En as je
'n fatsoenlijke burgerjonge trouwt.
III
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M a r r e. As! As! Je ben toch zelf óók getrouwd geweest! Je
ben.... (de electrische schel gaat over).
K o osje. Hè, daar schrik 'k van. 'k Dacht dat we alleen in
't huis ware.
M a r r e (angstig). Heb b iemand hoore thuiskomme? (aarzelend)
Dan mot 'k na bove.
C o r n e 1 i s. En dan gaan wij d'r meteen van door. Ga je
mee door 't ráám, Koosie?
Koosje. Door 't raam? Nee hoor! Door 't raam! As 'k weer
is jonge beene krijg.
C o r n e 1 i s. Hèhè! Hèhè! 'k Zal je wel 'n zetje geve.
K o o s j e. Nee hoor! Dag, kind! Je heb werachies rooie ooge,
malle meid. (de electrische schel gaat weer over) Ja, ja, we komme.
C o r n e 1 i s. Hebbe wij nou in anze tijd gedacht, dat as je 'n
potje water neerzet, met twee endjes ijzerdraad, dat 't dan vanzelf belt 1
M a r r e. Vooruit nou! Vooruit nou! (Koosje en Cornelis sukkelen over het trapje naar boven. Marre wil ze nagaan, wijkt op
't geluid van Edi's stem naar de keukenta fel terug).
Veertiende Tooneel.

Marre. Edi.
E d i (tot de heengaanden). Zóó, is 'r zoo'n visite beneje?
Pas maar op met de trap, ouwetjes! (op het trapje tot Marre)
Hoorde jullie niet belle?
M a r r e. 'k Wou net komme, meneer.
E d i. 'k Heb wel vier maal gebeld!
M a r r e. 'k Heb 't maar twéémaal gehoord.
E d i. Wie ware die menschen?
M a r r e. Me grootmoeder en 'n kennis uit 't Gesticht.
E d i. Uit welk gesticht?
M a r r e. Uit 't Ouwe- Mannen -en- Vrouwen-huis.
Ed I. Zoo. Mot je ze niet uitlate?
M a r r e. Ze wete de weg.
E d i. Waar is Evert?
M a r r e (aarzelend). 'k Geloof in de tuin.

BLOEIMAAND.275

E d i (gaat naar de voorste linkerdeur, fluit). Evert! Evert! (hij
,fluit weer).
M a r r e (aarzelend). Hij zal in 't tuinhuis zijn.
E di. Zoo. En waar is de dikzak?
M a r r e. Wie bedoelt u?
E d i. Wie ik bedoel? Waar is Piet?
M a r r e (aarzelend). Pietje is Bove, kleedt zich an.
E d i. Zoo. (loopt 't trapje op) Wil jij effen bove komme?
Marre. Voor wat?
E d i. Dat zul je wel zien.
M a r r e. 'k Kan niet uit de keuke weg. 'k Mat op de bel lette.
E d i. Dat kan Evert wel. (komt 't trapje af, roept) Evert 1 Wat
bliksem, waar zit die kerel! (loopt snel de voorste linkerdeur in,
blaft even weg, keert glimlachend terug) Wel, wel! Is Evert in
't tuinhuis? Dan zit-ie zeker in de zak met appele. (Evert's
livreiasje van de stoel opnemend) In 't tuinhuis en zander jas!
Wel, wel. Da's héél guitig van je.
M a r r e. Dan zal-ie bove, of op z'n kamer zijn.
E d i. Op z'n kamer? (opent de achterste linkerdeur) Slaapt-ie
hier dan niet? (zij zwijgt) Jawel. Jawel. Da's 'n heel aardig kamertje.
Héél gezellig. En 'n sijssie? En bloempotjes voor 't raam?
En 'n lekker bedje. Hebbe jullie allemaal zulke lekkere bedden
in huis?
M a r r e. Weet 'k niet. Daar heb 'k nooit na gekeke.
E d i. Heb je d'r nooit na gekeke?
M a r r e. Nee. (strikt nodig 'n lucifer af, steekt een vleermuis
lusschen de ramen an).
E d i. Heb je zoo'n haast met 't licht? — Heb je zoo'n
hekel an schemer?
M a r r e. 'k Wou dat u de keuke uit ging. Wie voorbij gaat
kan u door de tulle gordijntjes zien staan.
E d i. Da's waar. Dank je. As 'k dan schel, wil je dan wel zoo
vrindelijk zijn?.... (loopt het trapje op, gaat halfweg de gang
in, keert terug, blaft half verscholen kaken. Marre neemt den
keukenstoel, klimt op de aanrechtbank, laat de gordijnen zakken.
Als het tweede gordijn gezakt is, schiet hij snel op den keukenstoel toe, trekt dien weg) Zien ze me nou nog van buite?
M a r r e. Gaat u de keuken uit, asjeblieft
E d i. Als je d'r afspringt, zal ik je in me armen opvange.
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M a r r e ('t voorste gordijn weer optrekkend). As u niet weggaat, tik 'k de voorbijgangers an.
E d i. Dat doe je niet!
M a r r e. Dat doe 'k wèl!
E d i. Ben jij zoo bleu? (op de aanrechtbank springend, achter
't gesloten gordijn) Hahaha! Blijf jij nou maar met 't touwtje in
de hand staan. Laat je 't zakke, ja of nee? Of 'k draai 't gas uit.
M a r r e. Uw mama most u zóó is zien staan.
Ed i. 'k Denk dat ze geen ooge heeft, om van 't Kurhaus in
Scheveningen naar de keuken in Amsterdam te kijke. Laat je 't
zakke? (laat de gasvlam dansen).
M a r r e. As u achter de tafel gaat staan.
E d i (van de aanrechtbank springend). Daar! 'k Zal fatsoenlijk
gaan zitte. Wil 'k je helpe?
M a r r e. Dank u (van de aanrechtbank springend). Gaat u nou
àsjeblief de keuken uit. Dat heeft geen pas.
E d i. Nee, dat heeft heelemaal geen pas.
Mar r e. As u blijft zitte, zal 'k Pietje roepe.
E d i. Da's goed, roep jij Pietje. Dan zijn we met z'n drieë
(een stilte). Nou roep je 'r niet? (een stilte). Of — of hebbe we 't
huis zoo voor ons twéétjes alleen?
M a r r e. Nee — ze zijn allebei bove.
E d i. Ben jij zóó bang om met mij allen te zijn?
M a r r e. 'k Ben heelemaal niet bang.
Ed i. Dat ben je wèl. Je heb toch niet zoo'n spektakel gemaakt,
toen 'k je twee maande gelede 'n zoen gaf, toen je de goeie
kamer an 't stoffe was.
M a r r e. Dat heb 'k niet gedaan, omdat uw mama in de kamer
naastan was.
E d i. En omdat je 't zoo kwaad niet vond, wat? En op de trap
laatst .... (de huisschel gaat over. Een stilte) Wie kan daar zijn?
Laat maar belle. (Er wordt tegen 't raam getikt. Snel slaat Marre

't gordijn op.)
Marre. Wie daar?
Vijftiende Tooneel.
Marre. Koosje. Cornelis.
K o o s j e (onzichtbaar). Doe is ope, Marre! (Marre opent 't
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venster) Wil jij is op me stoel kijke, kind, of 'k me beursie niet
heb late legge?
M a r r e (bij den stoel zoekend, terwijl Edi door de tuindeur
heengaat). Nee, d'r leit niks.
C o r n e l i s (onzichtbaar). Heb-ie wel góéd gekeke? De beurs met
de rooie kraaltjes.
M a r r e. Nee, hoor. Niemendal. Zat 'r veel in?
K o o s j e (onzichtbaar). Ach, ach! Zeventien cente. Nou mot 'k
't zonder suiker en zonder kaarse stelle.
M a r r e. Daar heb je me laatste kwartje. Treur maar niet, hoor.
K o o s j e (onzichtbaar). Ken je dat nou wel misse? Ja? As ik me
beurs vind, krijg je 't terug. Dag kind! Wel bedankt. — Wie
zat d'r bij je in de keuke?
M a r r e. Niemand.
K o o s j e (onzichtbaar). Niemand? En 'k heb 'n schaduw gezien.
C o r n e l i s (onzichtbaar). Hèhè! Hèhè 1 Wat vraag-ie nou 'n boel!
Hei jij in je jonge jare nooit 'n schaduw bij je in de keuke gehad?
K o o s j e (onzichtbaar). Nee, dan mot ik me vergist hebbe. Dat
dóét zij niet. Dat dóét zij niet. Dag! — — As 'k me beursie
toch maar vind. Da's zonde, da's zonde! 'n Beurs, die 'k twintig
jaar heb gehad. Dag! Dag!
C o r n e l i s (onzichtbaar). Dag! Slaap lekker! Vooruit nou!
Zestiende Tooneel.
Marre. Edi.
E d i. Zoo. Daar is de schaduw weer. Laat 't gordijn zakke.
M a r r e. Nee, 'k laat 't op.
E d i. As je 't niet zakke laat, snij 'k 't touwtje door (speelt

met z'n zakmes).
M a r r e. Dat mot u wete.
E d i. Daar dan! (snijdt 't touw door).
M a r r e. Dan ga ik de keuken uit!
E d i (snel neerzittend op 't trapje). Da's goed. Nou dan. Stap
maar over me heen.
Ma r r e (heftig). Wil u me doorlate?
Edi. Nee.
M a r r e (heftig). As u niet opzij gaat, dan ... .
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E d i. Neem 't broodmes en jaap me in reepe, of 't hakmes
en maak háché van me, of de machine daar en draai worstjes
van me. Alleen over me lijk kom je d'r uit.
M a r r e (vleiend). Toe jongeheer Edi, doe nou niet zoo mal,
en ga na uw kamer. Wat motte de mensche denke ... .
E d i.... (haar lachend fixeerend). Welke menschen? Evert in
't tuinhuis? De dikzak boven? We zijn nog nooit zoo goddelijk
alleen geweest. Jij wordt eiken dag mooier, zeg. (zenuwachtig gaat
zij op 'n stoel b ij de tafel zitten) Nou doe je verstandig. (vleiend)
Mag ik nou van 't trapje afkomme? Zeg-ie niks? Mag 'k over je
an tafel komme zitte?
Marre. Nee.
E d i (op de aanrecht zittend). Dan maar hier. (een stilte) Da's
'n gezellig discours. (een stilte) Praat je altijd iemands ogren zoo
doof? (een stilte) Hoe heet je nou eigenlijk?
M a r r e. 'k Heet niet.
E d i. Geen naam? Zonder van? Dat Marre bevalt me niks. Je
heb net 'n pracht van 'n snuit om marmotje te heeten. Ha! Da's
't eerste lachie. 't Waterzonnetje breekt door. Jij 'n marmotje hè,
en Ik de Savoyard, 't brave ventje, dat je altijd in z'n armen
houdt, voor de kou, voor de afgrijselijke kou.
M a r r e. Ik stik van de warmte en hij praat van de kou!
E d i (vleiend). Mag ik nou over je komme zitte? Die aanrecht
is zoo verduiveld hard. Zeg je niks? Mag ik? (Zet zich schuchter
over haar). Dank je wel (een stilte. Hij kikt op z'n horloge). Acht
uur. Dan hebben we 'n heel tijdje voor ons, marmotje. Krijg 'k
'n koppie koffie? De schaduw heeft dorst, marmotje. Wacht, 'k
zal 't voor ons allebei klaarmaken. Is dat je eigen kopje?
M a r r e (lachend) Ja.
E d i. Melk en suiker? Hoeveel lepels neem je?
M a r r e (lachend) Drie.
E d i. Dan krijg je 'r van mij vier!
Ma r r e. Dat wordt toch te zoet, ezel!
E d i. Ezel? Dat is nou 't eerste prettige woordje van vertrouwelijkheid dat je me zegt. Asjeblief. En na de koffie zorg ik voor
'n pousse.
M a r r e (schaterlachend). Voor 'n poes! Voor 'n poes! Wat
motte we met 'n poes na de koffie!
Ed i. Ja, da's dom van me geweest. Proost!
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Marre. Santjes.
E d i. Begin je nou al zoo'n klein tikkie van me te houen?
M a r r e. Dat mot je vrage an iemand van je eige stand.
E d i. Wat niet van je stand is, kan van je stand worde.
'k Zou zoo'n beeld van 'n meid as jij wel is wille zien met mooie
kleeren an.
Marre. Ach kom!
E d i. As 'k morgen niet naar Scheveningen terug ga, ga jij
dan is met me uit, naar 'n theater of naar.
M a r re. 'k Denk 'r niet an.
Ed i. Wel, wel. Ben jij zoo'n bizondere jonge meid? Zoolang
je jong ben ...
Marre. Nou , hou opt
E d i. As je 'n besje ben, zooas je grootmoeder, is de kans
verkeken, wat? ('n stilte) Over vijftig, zestig jaar, ben ik 'n
mannetje as diè daar, praat ik ook (bootst na) : „ Hei jij in je
jonge jaren nooit 'n schaduw bij je in de keuke gehad ?" En dan
antwoord jij, net as dat bessie: „Ach, ach. Wat is dat leven toch
gauw voorbij gegaan, je zou 't nog wel is wille leven ". En dan
denk-ie vanavond, met de brutale visite, wat? (Zij begint zenuwachtig te huilen) Huil je marmotje! Kan je nou geen malligheid
verdragen?
M a r r e. Doe 't raam ope, asjeblief. Ik stik hier.
E d i (ongerust). Dat kan niet. Dan zien ze ons zitten.
M a r r e. Ga dan weg. Ga dan weg.
E d i. Kom je dan bove?
M a r re. Nee. Nee.
E d i. Wil ik de traantjes van je oogen wegzoene? (legt de
handen om haar schouders).
M a r r e (zacht-klagend). Ga de keuken uit. Ga de keuken uit.
E d i. As je dan wil. (hij gaat het trapje op, blaft in de gang
treuzelen. Zij staat op, loopt de tuingang in. Aarzelend komt hij
't trapje af, gaat haar na).

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

ENDYMION
DOOR

Louis COUPERUS.

XVII.
'k Werd ouder, 'k werd mij 't leven plots bewust;
En toen 'k mijn moeder op een morgen konklen
Zag met 'n eunuch, stijf in goud en karbonklen,
Dacht ik: „ Endymion , doe naar eigen lust!"

'k Liep van de amforen weg, maar had geen rust;
'k School in een mand vol rozen en ranonklen,
En bleef er tot 'k de starren hel zag vonklen;
Toen kroop 'k te voor.... Als vuur, dat nimmer bluscht,

Schitterd' de nachtstad voor mij uit: 'k was zelf
Blond, naakt, een kind en 't blinkrend stargewelf
Koepelde ontzaglijk om mijn kinderhoofd.

De stad lag blakend, web van schitterstraten
Of achterwegen, donker, uitgedoofd:
Ik voelde mij van god en mensch verlaten....

ENDYMION.

XVIII.

'k Liep voort: de straat was duister, eenzaam, breed:
De late wandlaars haastten naar theater,
Tempel, orgie: zweefde luchtig gewaad er
Niet van hetair' langs Isispriester-kleed .....

Mijn hart klopt': 'k was voor 't wonder al gereed....
'k Hield in mijn hand éen enklen gouden stater....
Een neger sprak mij aan: hij leek een sater ...
Hij lachte... . TOEN zag 'k plots d'Anachoreet ... .

Hij stond apostelblank in togavouwen,
Z6o groot en sneeuwgrijs als een Man van Heil,
En sprak: „Wil, kleine zoon, je aan mij vertrouwen.

De stad is in den nacht van zonde geil.
De duivel strekt aan iedren hoek zijn klauwen.
Alexandrië geeft hèm haar ziele veil....
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XIX.

„Ga mee, mijn te @r, verdwaald, onnoozel schaap!

Naar de woestijn en naar mijn leemen hut.
Een dadelboom kromt zich over mijn put;
Een kruis beschaduwe er je kinderslaap.

Je stilt er dorst, honger, vermoeidheid, knaap!
Wijl mijn gebed je voor den Euv'len schut.
Je zal mijn steun zijn; ik je zielestut:
Zonde herschept in kemel zich of aap:

Zonde loert uit in ieder mensch of dier:
Zonde gluurt langs der deuren oopne kier:
Zonde weeft om de stad haar wulpsche net.

Zoon, neem mijn hand; ik voer je veilig waar
Geen walm van wulpsche zonde drijft, en daar
Vertel ik van Jezus van Nazareth."
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xx.
Ik vroeg: „Zoo 'k, heilge vader, ga, waar nooit de Duivel loert,
Zal dan van helle pracht zijn heel mijn leven overheerlijk;
Zal 'k zelve pracht bezitten, die mij schijnt levensbegeerlijk;
Al wat gladde trireem en bark in balen vastgesnoerd

Aan over d'angstverwekkende wijdte van water voert?
Of zal Endymion arm en eerlijk maar aan pracht ontbeerlijk,
Kleurloos zijn dagen tellen treurig grauw, van deernis deerlijk?
En derven alle Wellust, tot de Dood hem droef beroert?

Zal 'k nooit de zee meer zien? De haven, den gloeienden toren?
Verscholen nooit meer in 't papyrusriet de golfjes hooren?
Zal 'k nooit meer zien paleizen, bloemen; vrouwen, rijk gesierd?

Nooit in den tempel, wordt er 't offer priesterlijk geboden,
Viooltjesgeur meer ruiken, myrrhe en cinnamoom, die zwiert
In wolk voor 't marmren aanzicht onzer aangebeden goden ? "
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xx'.
„ Om Thebe stráalt
Héel wereldloos, en hemelwijd
Een vlakte, waar in veiligheid
De ermiet, aanbiddend, d'Euvlen smaalt(
Hij antwoordde:

der ziele, praalt
De woestenij in heiligheid
Des zuivren Mans, die, zinbevrijd,
Naar zingenieting nimmer taalt.

Een paradijs

is bloem, myrrhe en ooft;
Zijn grot welft een paleis; zijn hart
Wordt liefde voor zijn God, die werd
Zijn vroomheid

't martlaarshoofd.
Geen tempel rijst hoog als 't azuur,
Dat om 't zand koepelt, rood als vuur....
Gekruisigd, doorn om
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XXII.

0, zoon, leide iK ter Thebaide
Uw levenswankle kinderpassen!
Gij zult felle verleiding vlieden,
En wis tot heilig man er wassen!
„

Rein zult ge uw troeble zin er wasschen
En 't onkruid uit de ziele u wieden;
Der zinnen brand laat niets dan asschen;
Verdèrf kan slechts de weer'ld bedieden ! "

Hij strekte toen de hand, als was hij
Zeer zeker, dat 'k gedwee zoet volgen;
Ik, wijkende achteruit een pas, zei:

„Wees, vader, niet uw zoon verbolgen;
Maar laat niet voor 'k weet, wat hij biede,
Woestijnver mij dien Duivel vlieden!
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XXIII.

„'k Wil iedren schijn en kleur zien; ik wil alle weelde-aromen
Genieten; ik wil hooren alle klaatrende geluid!
'k Wil proeven 's keizers disch: zeldzame spijze en sappig fruit;
Mijn vingers tasten uit naar alle vormen, zonder schromen.

Over de zee zag 'k kleur, vorm, geur, spijs, zang in schuit bij schuit,
Heel 't schittrend leven aan van alle streke' en stranden komen.
In 't spoelen van de speelsche golf, in droomen heb 'k vernomen
Dat alles wat er aanvoer mij vervallen zou tot buit!

Op plein, langs straat, aan zee, bij ká, ter markt en in portiek
Heb 'k al gespied naar wat mij toekwam en mijn kleine handen
Strekten zich uit naar gouden munt en zilveren muziek.

'k Greep wat ik grijpen kon, en wat mijn vingers niet omspanden,
Heb 'k al geleerd, dat om ons fladdert op onzichtbre wiek....
Vader, 'k wil alles wat er aanzeilt uit vèrdere landen !"
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XXIV.
Breed sloeg zijn kruis hij, riep: „Dit listig, leepe
Gedrocht is Belzebub of Belial ! "
Hij vluchtt', verschrikt: „Gomorrha ! Zwijnenstal ! "
Schold, spuwd' hij; dat zijn toga niet zou sleepen

In 't straatstof, had hij hoog die opgegrepen,
IJlde hij, hielen in de lucht, en al
Waardigheid eerst, gebaard' hij nu zoo mal
Dat ik van gierlust mij voelde aangegrepen.

Mijn schaatren joeg dien heilgen vader voort;
Plots zweeg ik....: de echo van mijn lachen spookte....
'k Zag bevende om....: voor zuilde een tempelpoort,

Open des nachts: nardos op 't outer rookte,
Ik vluchtte er binnen.... 'n Lachende god hief
Zich uit dien offerwalm, weemoedig lief....
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xxv.
'k Herkende.... o toeval zoet! den teedren weemoedgod:

Hij was MIJN god, mijn eigen, wien ik werd gewijd!
Lachende stond hij, marmerglans in lieflijkheid,
Melancholie zijn glimlach menglende met spot.

'k Zag hem verwonderd aan en dacht: „Mijn Eros lijdt,

Als schoot hijzelv' zich welbewust zijn pijleschot;
Lijdende lacht hij eve' om andrer, eigen lot,
Eros alleen weet MIJN lot, dat hij voorbereidt ...."

'k Smeekte: „ Blonde beschermer van Endymion!

Onder je blik, deez' nacht, en in je glimlach, zal
Je wijkind slapen op de treê van 't piedestal ...."

'k Legde mijn' goudstuk offrend neêr .... de slaap verwon....
Van killen nacht en marmer koud, vlijde ik mij, al
Half sluimrend, rillend .... smachtend naar de nieuwe zon.

WAAROM VOLKSTAAL, WAAROM 'T FRIES
BESTUDEERD?
DOOR

F. BUITENRUST HETTEMA.

Deer' vrijheid vord'ren wij gelijk
wij ze and'ren schenken.
HILDEBRAND.

Waartoe volkstaal, waartoe 't Fries bestudeerd?
Zal ik eerst er over uitweiden wat men er tegen aanvoert?
Wat argumenten heb ik niet vernomen, sedert ik in Utrecht in 't
voorjaar van '97 mijn lessen begon. Wat sputterde men er niet tegen:
zo'n eigen volkstaal, zo iets aparts, dat kweekt maar provincialisme en
exclusivisme, — 't benadeelt het nationale éénheidsgevoel. 't Werkt
hoogst schadelik. Twee of meer talen zijn op den duur een hindernis voor een krachtige natie. Men ziet het aan Rusland met z'n
russificering van Polen, van Finland; aan Duitsland met zijn ElsasLotharingen-politiek, en z'n wegdrijven van 't Pools; aan Engeland
in Zuid-Afrika 1
Er moet zijn één taal! Natuurlik in officiéle stukken. Maar ook,
er mag alleen Nederlands gesproken. En niets als Nederlands geleerd,
op alle scholen. — En natuurlik ook, maar dan alleen om 't nut:
buitenlandse talen. — Verder in de geleerde wereld zijn deze alleen
te bestuderen, maar geen Volkstalen 1 En geen schrijverij dan....
in 't Nederlands. En vooral geen toneel dan met zuiver-nederlandse taal.
Daardoor zal het éénheidsgevoel winnen, waardoor toch de natie
groot en krachtig moet blijven.
Bovendien, 't volk leert toch maar zijn taal vrij gebrekkig. Laat dit
dan ten minste de Nederlandse wezen! De kennis van volkstaal,
III
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van 't Fries is tot niets nut. Wel is kennis macht, maar onnutte kennis
is ballast. Dan, klinkt 't Fries, als alle volkstaal, altans de meeste,
lelik, hard, ruw, onbeschaafd, plat, en „wat dies meer zij ! " Dus,
en nog eens dus....?
Zo heb ik, — en wie niet? — in allerlei toon, grof en fijn,
hoog en laag, horen zingen en deunen.
't Enige wat sommigen al wouën toegeven, was dan dat die
taal mocht bestudeerd, om vroegere wetten en toestanden van
een „vervlogen tijdperk" beter te leren kennen. 't Fries dus alleen
bestudeerd als dode taal, dat kon er nog mee door. Maar overigens?...
En 't waren niet alleen niet -Friezen die zo redeneerden, maar ook
velen die geboren en getogen waren onder echte Friezen.
Wat zagen ze over 't hoofd? Feiten! In hun uitbundig wensen
vergaten ze de werkelikheid. Toch is 't gelukkig voor de Friese
beweging dat er zulke één-nederlands-drijvers zijn: niets port meer
aan tot pal staan voor eigen taal als onbesuisde en onredelike aanval
van buiten. De Vlamingen bewijzen 't. En niet minder op 't ogenblik de Afrikaanders.
Eerst de feiten nagegaan. En tegelijk getracht die te verklaren.
Er is opleving van 't Fries in het eigen land, en over heel Nederland, tot zelfs in Amerika en Zuid - Afrika.
Dit wordt soms sportfriezendom genoemd. Die qualificatie is aardig
gevonden; 't woord typeert in heel veel gevallen de beweging juist. 1
Maar — hoe komt het dat vele Friezen meer en meer verfriesen
weer, in dergelijke gezelschappen? Hoe hun Fries minder verfomfaaid
wordt, „al niunkelytsen "; hoe hollands- en stads -fries minder
)

uit hun mond valt?
Zeker, men heeft gelijk: ze zijn voorposten, de ouders blijven
onder die onfriese omgeving nog meer of minder Friezen; de
kinderen ontfriesen geheel. Toch blijven die posten wenselik,
vooral voor die later naar Friesland teruggaan: daar buiten blijven
ze 't Fries horen en waarderen, ja leren 't vaak op prijs stellen.
Blijft 't voor de Friezen „om iítens" nu al sportfriezendom, de
i) Zeer lezenswaard is wat Jan fen 'e Gastmar schrijft in Forjit my net, 1903, MaartNo., en Mei -No. onder de tietel: Nije Drankjes.
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betieteling van „ sport" verklaart niet: hoe komt die beweging
onder de Friezen van allerlei ontwikkeling, van allerlei stand, van
overal „bij enoar komd ? " Hoe komt het dat zelfs door die „sport"
van de Friezen „om utens ", de eigenlanders mee zich aansluiten
om te bevorderen al wat Fries is, niet alleen de taal, maar in de
diepste grond ook het zelf-wezen van de Fries?

,

De studie van eigen Volkstaal is niet gisteren of eergisteren begonnen: niet latijnse of griekse kunsttaal vraagt de belangstelling
meer alleen.
De lust, de drang om de taal van 't eigen volk te observeren,
te onderzoeken, is in West-Europa, in Nederland, al sedert eeuwen,
levendig. En bij zeer velen.
Vooral in 't Fries is ijverig gewerkt. Er zijn er die zelden ge
toch, die dit, bij uitstek zelfs, verdienen. Zo-noemdwr,
,onder velen Evert Wassen berg h, professor in Franeker. 1 )
Langer als vijftig jaar lei hij zich uit op 't Fries. Hij vorste het
landfries na; en 't stadfries, en 't zuidhoeks, het oude in Molkwerum,
en „omkriten". Hij kende wat Gysbert Japiks schreef: dat had hem
begeesterd. Trouwens in zijn tijd kende men van die bard de verzen
nog; men zong ze trouw. Men gaf zijn Fryske Rymlerije nog kado
aan de jongelui. Van hem maakte Wassenbergh speciaal studie.
Zijn leerlingen, klassiek opgeleid, deed hij smaak krijgen in 't
,mooi van Gysberts verzen: hij leerde ze deze „friese bard" waarderen!
Hij zette zijn leerlingen aan, wekte ze op. Franeker werd een kweek
-platsvnFric.
Zijn doen prikkelde het friese volk. En wanneer dan na de
franse onderdrukking het nationaal gevoel opbruist, dan komen
de Halbertsma's, en tal van anderen met hun: Epkema, Aebbinge van Humalda, ten Broecke Hoekstra, de Haan Hettema,
Telting .... ja, hoevelen nog meer.
Dan is 't Frisiasme ontwaakt, dat nog altijd, wel kalmer geworden
en minder heftig, voortleeft.
Die 't opwekte, die 't sterker en sterker bevorderde, was
Wassenbergh.
Maar in ijverige studie van al wat Fries was, al ging van hem
r) 1742 — 1826. — Zie over hem de Crane, Narratio .... 1828.
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niet een invloed uit als van Wassenbergh, had deze een voorganger;
een eeuw vroeger al. Toen leefde eerst in Dokkum, later in Bolsward,
als rektor van de latijnse school daar, Johannes Hilarides. 1 )
Als de bereisde Uffenbach, die later een in zijn tijd zeer bekend
burgemeester was van Frankfort aan de Main, hem opzoekt, omdat
hij zoveel van 's mans geleerdheid gehoord had, bijna overal waar
hij reisde, dan verbaast hij zich over 't uiterlik van Hilarides. Maar
nog meer verbaasde deze hem door zijn algemene kennis en kunde.
Hij was een taal- en talenman; hij had opgemerkt en waargenomen
hoe veel ter verklaring en opheldering voor de germaanse talen
en germaanse rechten, zeden en gewoonten, in 't Fries was te vinden.
Hem tekent dan ook de tietel van het handschrift, dat nog van
hem bewaard is. Zó karakteriseert hij 't werk dat hij schreef:
Naamsparingen van het Platte Friesk, zinde De oude Friesche Landstaaie: in de Oorsprongen opgezocht. In Taalgronden verklaard. Om de
krachtige beteekeninge des zelven, als het wezen4jkste der Taalen, — uit
de oude Gewoonte, wetten, Plechtigheden, uit de Taalwoorden en Spreek
ijzen aan te merken.
-w

Veel, heel veel belangrijks staat er in. 2 ) Zijn optekeningen
verschaften later aan onze Joost Halbertsma veel stof voor mededelingen zelfs in zijn schetsen en verhalen; verschaften veel van de
geleerdheid, waar deze geleerde meermalen om geroemd is.
In Hilarides -zijn geschriften heb ik niet kunnen vinden of hem de
friese studieën van Gysbert Japiks, van Fr anciscus Junius,
van Janus V 1 i t i u s bekend waren. Ik vermoed van wel, daar hij
een goeie kennis was van Gabbema; die liet hij toch toekomen het
gegraveerde portret van Gysbert Japiks. Het geschilderde portret
was in 1637 vervaardigd; dit hangt nog in 't Fries Museum teLeeuwarden. — De gravure is gevoegd voor de uitgaaf van de
„Rymlerye", in 1684 in Franeker uitgekomen.
Van de studieën van Gysbert Japiks weten we trouwens nog
weinig, en dat weinige nog maar sedert enkele jaren. Wel wist men
sedert het begin van de XIXe eeuw dat er in Oxford veel belangrijks daaromtrent was bewaard, en verscholen gebleven; en
had men enige proefjes in handen gehad. Maar eerst in '95 stelde
t) 1648 — 1725.— Zie over hem Eekhoff, Nieuw Archief (van de Jager) 1855. — Vrijer
Fries VI.
2) Ik hoop dat binnen kort te publiceren.
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de Koninklike Akademie van Wetenschappen in Berlijn met een
royaal reisstipendium de duitse frisicus Theodor Siebs in staat
alles in loco op te nemen.
Men had al berichten gehad van De Haan Hettema, Halbertsma,
Telting, e. a. en deze hadden de verwachting hoog gespannen,
maar wat Siebs meedeelt, overtreft deze verwachting nog. Hepkema
uit Herenveen heeft eveneens enkele stukken nagegaan, en enkele
gepubliceerd in zijn werkje, „Aide Fryske skriften," op nieuw in 't
licht gesteld; dat als overzicht zeer aan te bevelen is.
Er zijn in Oxford gevonden nieuwe teksten van Gysbert Japiks
gedichten, 1 ) zelfs is een tot nu toe geheel onbekende druk van 164o
terecht gekomen. Daarbij zijn er nog verscheidene andere friese
stukken bewaard, waarvan men niet eens vermeld had dat ze bestonden. Zo is er een „Gearspraek fen in Moeder en een Dochter";
een „Gearspraek fen twa Husljue"; dan „Petri Baardt Friese
Boere-Practica"; Starters Sotteclucht (1644); een grote lijst van
Friese Spreekwoorden.
Maar bij dat alles tal van treffende aantekeningen en opmerkingen
van allerlei aard van Gysbert Japiks eigen hand, of van Junius, blijk
zijn diktaat geschreven: een onderwijzing van Gysbert-barop
voor Junius in 't Fries.
In Oxford zijn verder nog van Junius oudfriese handschriften:
een er van is van 't grootste belang voor de friese rechtstudie van onze
Provinsie, met een inhoud wel uit de XIIIe eeuw. 't Zou te hopen
wezen en naar de wonderlik uitgewerkte proeven te oordelen die
Siebs er van publiceerde, voor de zaak zelf wenselik, dat een Neder
-landeri
schatten, naar eis ! in 't licht bracht.
Gysbert's studieën van 't Fries kreeg dus Junius in handen,
men zegt zelfs dat hij maanden lang onder een schuilnaam in
Bolsward woonde om onderricht te krijgen van Gysbert.
Maar ook Gab b e ma, de te veel gesmade en gescholden frisicus,
hielp Junius, en ook Gysbert wel, met zijn kennis, en zijn boeken
en oude handschriften vooral.
En Junius gaf van zijn rijke overvloed wel aan Janus V 1 i t i u s,
de voorname Bredaënaar. 2 ) En deze drukte friese spreekwoorden
i) Twee er van zijn gepubliceerd naar een collatie van Dr. Nicholson, Bibliothekaris
aldaar, in de Middelfriese Bloemlezing (Brill, 1887).
2) 162o—i666. Zie over hem Prof. Boot, Versl. en Meded. Kon. Akad. 1874, 1878;
en Frederiks, Oud- Holland VII, 183.
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af achter een door hem vervaardigde merkwaardige almanak van
1664; en daarvoor schreef hij een friese opdracht, ook om de
fouten vooral, opmerkelik. Bovendien last hij een massa aanmerkingen
over 't fries in tussen zijn
't Vader ons in XX oude Duitse eu Noordse talen.

Van belang genoeg acht ik 't om hier terloops mede te delen
dat Vlitius 't woord atta met cith = eed, in verband brengt; een
etymologie die enige tijd geleden eerst weer door anderen 1 is voorgesteld als beter met de taalwetten strokend, dan die 't woord met
fries heite, en 't gotiese atta verwant achtten!
Zo waren er velen die 't Fries bestudeerden.
)

Deze studie van ' volkstaal heeft niets verwonderliks.
De oorzaak schuilt in nationaal streven, in nationaal wezen.
Als Reynerus Bogerman van Dokkuur 2 ), in de XVeeeuw
al, zijn belangrijk werk over friese geschiedenis, en friese namen,
en friese spreekwoorden samenstelt, dan motiveert hij dit met
de ontboezeming:
Ons volk is even goed, ja beter dan die oude!
Ditzelfde opgewekt gevoel voor eigen -volks - waarde was oorzaak
om in Nederland de moedertaal naast de Klassieke en Hebreeuwse
te gaan beoefenen. Laat — drong men bij de Leidse Akademie
aan — de jongeren uw geleerdheid in „landstaal" genieten. 3 ) Men
maakte van eigen taal studie, zoals blijkt uit de Tweespraeck der
Nederduitsche Letterkunde van 1584; en uit de Waernemingen van
P. C. Hooft, en uit zoveel andere overblijfselen nog van later tijd.
Ja, door dit opgewekte zelfs -gevoel meegesleept ging men —
langs toen wetenschappelik gevonden lijn redenerende — zo ver
dat men 't Nederlands in 't Paradijs liet spreken door Adam en
Eva. Immers men had opgemerkt dat de talen die 't oudst waren,
de kortste stammen hadden: welnu, 't Hebreeuws , en 't Nederlands,
en ook 't Engels hadden deze; zelfs 't Nederlands 't meest. En
t) O. a. door prof. W. L. van Helten.
2) Ongeveer 1 475 — na 1553. Zie over hem de belangrijke studie van dr. T. J. de
Boer, in de Vrije Fries XIX, 209.
3) 't Hielp niet. Eerst in de tweede helft van de XIX eeuw —! — werden de colleges
in 't Nederlands gegeven. Men moest toen nog op een dissertatie, over Nederlands, in
't Latijn promoveren zelfs.
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beide talen vergelijkend, dan was er verwantschap, wat meer is,
uit het Nederlands konden zelfs oude Hebreeuwse namen duidelik
gemaakt. En juist in eigennamen schuilt oude taal. Zo was „Henoch"
de man die heenhoch (hoog) ging, want „hij voer ten hemel". En
,,Adam" hing met „ adem " samen, „want God blies hem d'adem
in zijn neusgaten." 1 )
Maar van al deze wetenschap en studie was de drijfveer: onze
eigen taal is minstens even goed als de oude!
Merkwaardig is dit zelf-gevoel bij het wereldburgerschap van de
Klassieke Renaissance, die een soort universele geestes-aristocratie
wou wezen met uitsluiting van het volk. Merkwaardig bij onze
toen opkomende en zich meer en meer ontwikkelende wereldhandel.
En toch, hoe verklaarbaar tegelijk bij die krachtige voorouders
in de XVIe en XVIIe eeuw. Naar mate de invloed van buiten, de
vréémde drang en dwang groter is, wordt de nationale terugwerking
sterker, altijd zo 't volk, en het individu zich zelf nog voelt.
Wat wij-zelf in vroeger tijd hebben gedaan, juist omdat we onszelf waren, dat geeft ook nu hoop op de toekomst van onze ZuidAfrikaanse Stamgenoten.
De invloeden van buiten werken reaktie van binnen.
Is 't daarom vreemd dat na de Franse overheersing de germaanse
beweging in volle stroming komt? Dat toen overal, ook in Friesland 't nationalisme opvlamt? En ook, dat in onze eeuw van toenemend wereldverkeer, en cosmopolitisme; de nationale aaneensluiting,
het zich voelen als stamgenoot tegelijk sterker wordt?
't Is als Pieter Jelles vroeger schreef 2 ), en wat ik niet kan nalaten de Friezen te herinneren:
Min mei in tiidlang de „hdlzerne Ideengbtzen" fen ien tael, ien
heitel^,n , oanbidde, — it bloed krflpt wer it net gean kin, en yn
'e selde tijd dat de hiele wrád oan 'inoar knotte wudt troth telegraeftriedden, spoar en stoamboaten, libbet rounom it áde bloed
wer op.
It blykt det de tiidgeast, dy 't it cosmopolitisme driuwt, de
natur fen 'e minsken net foroare het" ... .
i) Vgl. Goropeus Becanus. Een hoogst ernstig boek; en voor de historie van de

taalideeen interessant.
2) In 1888. In For Hils en Hiem, 287.
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Met dat nationaal zelfgevoel neemt ook de studie van de volks
-talhndover .
In Duitsland vooral, in de laatste jaren, na 1870. Geen wonder!
Biezondere Verenigingen worden opgericht met het bepaald doel
daarvan studie te maken. Verscheidene tijdschriften worden geheel

of gedeeltelik gevuld met spraakkunsten of fonetiese overzichten.
Grotere dialekten worden beschreven in afzonderlike uitgaven. 1 )
De „Grundriss der Germanischen Philologie," dat een Overzicht
van de gehele Germaanse Wetenschap (in grote delen) geeft, houdt
twaalf groot -oktaaf fijn bedrukte bladzijden in, met tietels allen!
Terwijl het elk jaar verschijnend Jahresbericht deze geregeld met
een bladzij of wat vermeerdert. De stof wast dan ook in overwel
-digen
overvloed.
In Engeland wordt deze studie meer en meer beoefend, en ernstig
beoefend; eigenlik is dit sedert de XVIIe eeuw daar nooit onderbroken. Er bestaat nog nergens een werk als dat van Joseph Wright,
dat zo goed een Overzicht geeft, en met tal van interessante kritiese
opmerkingen is voorzien.
Ook in 't Noorden is men sedert lang bezig; de belangstelling is
zeer groot, zoals Lundell's beknopte maar vrij volledige schets — in
de Grundriss — kan aantonen.
En nu — in Nederland?
Sedert de XVIIe eeuw, toen we méé de leiding hadden, schijnt
men 't liefst met de roeiboot achter vreemde fregatten aan te zeilen,
vaak heel in de verte.
Lambert ten Kate maakte in 1723 de eerste ideeën van de nieuwe
Taalkunde openbaar, later gevolgd door Grimm, die in de tegenwoordige Taalwetenschap doorwerken. Maar overigens?
Toch komt ook hier het Reveil. Ook hier wordt Volkstaal bestudeerd. Wel moest men van het Tijdschrift De Volkstaal de
uitgaaf staken, na met moeite drie deeltjes (1882—'85) te hebben
gepubliceerd. Wel is 't lijstje dat Petit daarin gaf van de werken
en artiekelen over volkstalen, niet heel groot, al is 't ook wijd
gedrukt, met veel wit, en veel open regels....
i) Een model is nog altijd Schmeller, Die Mundarten Bayerns, 1821. Hij bekeek de Levende
Taal zoals die was, en bekommerde zich niet hoe deze er vroeger wel had uitgezien, of
volgens velen er moest (!) hebben uitgezien.
En Winteler, Die Kerenzer Mundart (1876), geldt bij allen evenzeer als „musterhaft."
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Maar er is werking te bespeuren. Aan de akademies promoveren
studenten op dissertaties, behandelende het Zaanlands dialekt, of de
Beierlandse tongval, of 't vokalisme van Nordhorn. Er bestaat een
„Dialekt-Bibliotheek", waarin Gallée een Saksiese Woordelijst uitgaf.
Te Winkel geeft, gesteund door verschillende genootschappen,
een Taalkaart uit: zeer geleerd. Zuid -Nederland is vol ambitie:
hoogst verklaarbaar; naast het belangrijke Westvlaams Idioticon
van de Bo-Samyn, zijn er verschillende grotere en kleinere van
andere dialekten.
Zo wordt overal studie van de Volkstaal gemaakt, inzonderheid
in het Germanenland.
II.
Clarum inter Germanos Frisium nomen.
TACITUS.

De Germaanse beweging is in volle stroming; men merkt overal
over de wereld de opleving van de Germanen-stam. Lang heeft
het Zuiden, heeft Frankrijk, de toon aangegeven, en de wereld
overheerst, nu verandert dat. „De romaanse naties zijn stervende
naties."
't Gevoel voor eigen volk, eigen stam, eigen ras komt boven.
Dit is 't idealistiese in dit streven: 't bevorderen van individuéle
karaktertrekken, van 't eigen volksbestaan; van 't wees u-zelf l
Ook onder de Friezen is 't merkbaar. Ook de ambitie voor de
Friese taal neemt toe, overal.
En ik verheug me te kunnen schrijven: de studie van 't Fries
blijft onder de volkstalen in Nederland vooralsnog nommer-één!
Om meer dan één reden.
Allereerst wel: van geen van onze nederlandse volkstalen zijn
zoveel hulpmiddelen om die aanteleren of er zich vertrouwd meetemaken en intewerken, als van 't Fries.
Er zijn minstens drie spraakkunsten, zo men de kleinere overzichten en praktiese Inleidingen, en „De vlugge Fries " van
Feitsma — die zeer aantebevelen is — niet mee rekent.
Wel is op alle drie de spraakkunsten veel aantemerken, zelfs zijn
't verouderde „grammaires raisonnées": — worden niet aan 't fries
naamvallen, konjunktieven en schrijftaal-nederlandse woordgeslachten enz. enz. opgedrongen? — Toch blijft er nog veel in staan —
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als men het wetenschappelik schift — dat bruikbaar is. Men kan
er zich mee in de taal inwerken, ze geven enigsins een Overzicht.
Veel kwaad kunnen ze niet, — omdat in 't fries noch onderwezen
en noch minder geëksamineerd wordt! Die dus litteratuur later
leest, en zelf taalkundige observaties maakt, wordt wel gewaar
wat ze verkeerd hebben.
Dan, behalve verscheidene woordelijsten in „Lieteboeken", in tijdschriften, en elders, is er een groot woordeboek in bewerking. Het is
aangelegd om geen „dictionnaire raisonnée" te worden. 't Zal beschrijven hoe het fries werkelik is „in den mond des volks", niet
hoe kamergeleerden die graag willen fatsoeneren. Maar — daarover
wel later als dit werk eenmaal volledig is.
Dit is allemaal maar hulpmaterieel, meer of minder volledig,
meer of minder slecht.
Wat echter 't Fries boven al de andere Nederlandse Volkstalen
verheft en waarde geeft, ja, 't in de mening van vele ouderwetsen
alleen op de naam van taal aanspraak doet maken, is de grote
litteratuur, die er in bestaat, al sedert jaren. En die nog altijd
vermeerdert, — evenals in de officiële talen, elders, vooral in omvang; en waar zo nu en dan, ook evenals elders, iets bij komt,
meerder in gehalte.
Altijd door komen er toneelstukken in 't licht, vaak met zang en
muziek er tussen ingelast, kleinere en grotere; — er worden geschreven en gepubliceerd schetsen, en verhalen van allerlei aard,
en gedichten, zangen en rijmen. Tal van auteurs onder eigen of
schuilnaam kunnen genoemd worden: ik beperk me hier maar tot
enkelen van de meest bekende: Waling Dijkstra en Tsjibbe Gearts van
der Meulen, Velstra en Wielsma, Feitsma en Postma, Sijtstra en
Halbertsma, Dr. Schepers en Jan fan 'e Gastmer, Miedema en de
Zee, Dr. Regenbogen en Piet fen Amsterdam, en Hager, Looijinga
en Van der Zwaag, Nieuwenhuis en Vrijburg, Bonnema en Zyistra
en Gijlstra, en zo vele anderen nog.
Het F r y s k S e l s k i p, nu met een acht-negenhonderd leden,
brengt veel van die litteratuur in zijn tijdschrift Forjit My Net, en
zijn jaarboekje Swanneblommen in alle hoeken en iggen van Friesland,
en ver er buiten onder eigen -landers. Dijkstra doet dit met zijn
, Jierboekje" de „Bijekoer"; terwijl zijn friese „Sk{ralmanak"
dageliks fries te lezen geeft aan honderden. Elke week verschijnt
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het bekende „Sljucht en Rjucht", al sedert een jaar of zeven,
met zijn bijlagen, als „As Jyme it lije meye". En bijna geregeld
geven de kleinere bladen, ook Hepkema's Nieuwsblad in meer als
14000 exemplaren, kleinere of grotere stukken in 't Fries.
Dit kan volstaan als bewijs van de overrijkheid van alles wat het
Fries voor heeft bij andere volkstalen.
Alleen het officieel gebruik door regerings-lichamen ontbreekt er
aan. En ook dit niet geheel. Is op de sluis te Ropta niet een friese
inscriptie aangebracht? Staan niet in 't nieuwe Goevernementsgebouw in Leeuwarden friese kerngezegden en spreuken ?
Zo toont het Fries nog zijn levend-zijn; 't Fries, nog altijd de
taal, vaak de enige, van een groot, welvarend en intellectueel deel
van ons Volk. Hoort men niet nog in 't oor klinken wat Reinerus
Bogerman in 1552 schrijft:
„frisonicum ideoma durabit per omnia secula seculorum. Amen."
III.
Materieel voor Friezen, en vooral voor niet-Friezen, om deze taal te
bestuderen is er dus in overrijke voorraad. Dit is nu wel allereerst van
belang voor die deze taal nog ter harte gaat. Maar ook voor anderen.
Immers, er zijn praktiese belangen, voor het o n der w ij s allereerst,
aan de studie en de kennis van 't Fries verbonden. Daarop wees al
in 't begin van de XIXe eeuw — de herlevingstijd van de friese studie —
de schoolopziener Mr. Beucker Andreae te Leeuwarden.
Wil men goed onderricht geven aan de kinderen van ons volk,
dan dient men — in 't belang van wélbegrepen opvoeding — te beginnen met te ontwikkelen wat bij 't kind aanwezig is. Van 't bekende
tot het onbekende, is de bekende eis van pedagogie. En dit bekende
moet zoveel mogelik tot bewustzijn gebracht, moet hem duidelik
worden. Zal nu iemand mettertijd kunnen uiten wat in hem omgaat,
dan zal men hem jong moeten wennen, wel op zijn eigen wijze,
maar min of meer geordend — zoals 't heet — zijn gedachten te
zeggen. Eigelik — dit is de cardo quaestionis die veel dieper gaat
dan het hele onderwijs, inzonderheid in taal — dient men zelfbeheersing eigen te maken!
Dit betreft alle taalonderwijs. Wil men nu onderwijs geven aan
de kinderen van 't friese volk, dan dient men met hun eigen taal te
beginnen. Die onderwijzers trouwens die — zoals hier en daar al ge-
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nd inprenten dat zelfbedwang, die opmerkzaamheid
op eigen gedachte, gedachtegang, en gedachteuiting, — dat nog
kinderlik gaat als 't kind zelf is, natuurlik! — die onderwijzers
kregen zelfs bij weinig belovende leerlingen gunstige uitslag.
Heeft men 't oor geopend, min of meer, voor eigen taal, 1 ) dan
sluit zich daarbij gemakkelik aan het onderwijs in de algemeenbeschaafd-nederlandse taal. Meer als een onderwijzer bleek ook het
aanbevelenswaardige van dit taalonderricht. Hoe zou 't ook anders
kunnen?
Nu neemt naar mate de algemene taal meer en meer over groter
oppervlak wordt gesproken door de beschaafden, de afstand tussen
deze en de volkstalen toe. 't Fries nu, dat in origine al zo veel
verschilt van de overige nederlandse talen, maakt ook daarom
kennis er van, bij die onderwijs willen geven, noodzakelik. Zoals
bekend is, worden dan ook op 't platteland in Friesland, alleen die
Fries kennen bij voorkeur als onderwijzer benoemd.

't Geldt hier allereerst het Lager Onderwijs in Friesland: zo
men wil, een klein prakties belang, waar de volkstaal als overgang
dient om de algemene taal zich eigen te maken.
Maar voor Middelbaar en Hoger Onderwijs is die studie, als alle
studie van volkstaal in Nederland, eveneens niet zonder groot aanbelang. Weinig onderricht toch scherpt het waarnemingsvermogen,
het gehoor vooral, zo zeer als 't vergelijken van de algemene taal
met eigen, met volks taal, en omgekeerd.
En volkstaal is onder elks bereik.
Maar bovendien, hoeveel is voor 't nederlands, en voor de verwante nabuur-talen in de volkstalen niet te vinden, ter opheldering,
en daarmee tot het gemakkelik begrijpen, en vasthouden ook in
't geheugen, van minder algemeen voorkomende taalverschijnsels.
En alweer: 't Fries in zijn geheel is daarop aangewezen, omdat
taalverschijnsels van 't duits, engels, noords bijna alle er in voorkomen.
Zo heeft 't o. m. met het noords gemeen: zijn voorgaande umlauten, en zijn volgende; zijn „brechung", zijn afwisseling van
1) Meer dan een onderwijzer deelde me deze zijn ervaringen, èn in Friesland, èn
ook elders, o. a. in Saksenland, mede.
Ik heb zelf wel op deze wijze Zuid-Afrikaanse jongelui ons Beschaafd Nederlands geleerd.
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korte en lange en gerekte vokalen. Ik wijs maar op 't meervoud
van woorden als „keal" (kalf) : kjellen.
Evenals 't duits heeft het de smedigheid in de woordvorming:
samenstellingen b.v. als „snie-beditsen , by k$d-gnyske, máltierge," en tal van andere, die elk Fries op zijn beurt aanmaakt.
En daarnaast: in kortheid en uitdrukkingskracht staat het naast
het engels. De verwantschap van beide is overigens bekend.
Trouwens het oude rijmpje:
Buter, brea en griene tsjies
Is goed ingelsk en goed fries

bewijst hoe lang dit al is opgemerkt. Hoeveel gelijke klanken komen
in beide talen niet voor?
Ook de syntaxis van 't fries lijkt op de engelse, meer nog op
die van 't beschaafd-gesproken nederlands. De taal is even deflektief —
even vorm-eenvoudig als 't engels, en evenzeer weer als ons algemeen nederlands 1 ).
Daarom is 't Fries vooral van belang voor dit Nederlands. Zelfs
kwesties van algemene stijl zoals 't heet — kunnen in 't fries hun
verklaring vinden. Om een enkele te noemen. Friezen hebben veel
de gewoonte het objekt achter de samengestelde tijd van 't werkwoord te laten volgen: „ik wou u wel vragen 't adres van die vriend
van je." Ik spaar hier 't bewijs hoe germaans dit is. Maar velen
kennen beter Frans, en derhalve heet dat gebruik een gallicisme, dus
verboden! Toch, voortaan zal dit moeilik meer als zodanig
kunnen gebrandmerkt. Zo is ook 't woord „boog" voor een vel papier
als germanisme gebrandmerkt; terwijl 't weet hoelang al, 't gewone
woord in 't fries is; en niet alleen voor papier.
Zo zijn er vele zogenoemde anglicismen, germanismen en
nog andere -ismen, die blijken zullen het fries gedeelte van
't Nederlands te wezen. En dat aandeel in 't algemeen Nederlands
is gewettigd; en zal, als een voorkomend taalgebruik over een
vrij groot oppervlak van de Nederlandse grond, in zijn volle bestaansrecht dienen erkend.
Ook zal men bij de studie van volkstaal, van 't fries, niet meer
zijn toevlucht hoeven te nemen tot het engels of noors, als men
historiese taalverschijnsels wil verklaren, als daar is het ontwik-

i) Zie Taal en Letteren, V, 6 7, 253.
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kelen tot hoofdklanken van vroegere glides. 1 ) Een woord als „hjelte "
(helft) naast „heal" — dat door 'halte,' uit `heal' ontstond — bewijst
dat in 't fries, in levende taal dit alles, en meer nog, te vinden is.
IV.
Die studie heeft nog andere waarde, van evenveel belang als de
praktiese, als de wetenschappelike: die studie maakt geen scheiding, maar bindt. De taal van 't volk — 't gesprokene en geschrevene daarin te bestuderen — geeft dit toch geen aanknoping
met de mannen en vrouwen van dat volk zelf: geeft het niet ook
onmiddelike aansluiting met hun die del, kinderen van ons volk
onderwijzen ?
Geeft het, breder bewerkt, als men de andere volkstalen mee in
't verband betrekt, inzonderheid ons algemeen-beschaafd-nederlands
er bij neemt, geen aanraking, geen aansluiting vooral bij al wat
beschaafd is, en tegelijk invloed uitoefent op het volk?
Ook, ten slotte de dieper gaande studie, histories taal-wetenschappelik, geeft dit geen verwikkeling met al onze germanisten? 2 )
En deze studie, die niet Volk en Wetenschappelike mannen vervreemdt, maar tot elkaar brengt, verdient die in onze tijd niet bevorderd?
En strekt zich het belang om volkstaal te kennen, te bestuderen,
nog niet verder uit dan tot het onderwijs alleen?
Is het niet tekenend dat men in Noord-Frankrijk, in zogenaamd
„la France belgicante" priesters uit Nederland aanstelt, omdat deze
het volk met zijn nederduitse taal kunnen verstaan, kunnen helpen,
kunnen influenceren?
Nu verstaat men in Friesland het beschaafd-gesproken-nederlands vrij wel, ofschoon niet te goed; men leest de in hollandse
schrijftaal geschreven kranten en boeken ... .
Maar — waar een arme oude vrome friese vrouw op haar sterf
ligt, zou 't geen meer troost haar geven te horen, „usljeave-bed
Here is al us honk, al soe de wrád omtére"; en „as 't us op 't
meast oerstjelpt, is 't neist dat God us helpt ", — dan dat de
trooster 't Hollands van de Statenvertaling fluistert?
Zou 't ook niet meerderen opwekken en overhalen, om te streven
i) Vgl. Cosijn in Taal en Letteren, II, 237.
2) Trouwens, wat moeten studerenden in 't Nederlands eerder kennen: de volkstalen
van hun eigen vaderland, dan wel — zoals nu wets eis is! — Angelsaksies, Oudhoogduits of Middelhoogduits; of ook Oudnoors?
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naar al wat Ideaal is, 'tzij men 't vindt in orthodoxe of ethiesireniese of moderne richting, wanneer men dit aanraadt, dit inprent
met de oude eigene klanken, die „hiem " zijn aan de hoorders,
dan dat men die horen „sticht" uit een „wolk" van hollands?
Een enkele volzin, vaak een enkel woord maar dat „ pakte ", in de
eigen „ memmesprake ", zal uitwerken wat niet verkregen wordt
met vreemde klanken!
Men verstaat in Friesland vrij algemeen het beschaafde Neder
toch! En het Nederlands spreken?!
-lands,e
Meer als eens komt het nag voor dat Friezen die voor de
rechtbank komen als gedaagden en getuigen zelfs, berispt worden,
omdat de rechter niet of verkeerd vatte wat er gezegd werd. Meer
als eens is dan ook de wens uitgesproken — en werd er door het
tegenwoordig ministerie niet op gelet? — dat men bij benoemingen
rekening zou houden om in de kollegies zitting te laten nemen,
die altans 't Fries verstaan! Tal van voorbeelden kan men vinden
in de verslagen van de Rechtbanken. Die in Friesland zijn prak
kan ze zelf meedelen.
-tijkhad,
De Vlamingen strijden er sedert jaren al voor, en terecht. Moedertaal is nu eenmaal niet te vervangen door welke ook!
Laat ik van algemener aard nog iets hierbij voegen. De oude
rechtsideeën, de oude maatschappelike verhoudingen lieten nog
sterk merkbare indrukken achter, overgeërfd in 't volksgemoed.
't Land toch was eeuwen en eeuwen zo goed als afgesloten. Er was wel
handels-verkeer, en geleerden-conversatie, maar niet dat door elkaar
verhuizen, zoals bij andere stammen. De buitenlanders werden
geinhereerd met de eigen lui. Daar ontwikkelde zich een Eigen
Germanendom. Niet alleen in staat en standen, niet alleen in recht,
maar zelfs in het godsdienstige.
Die eigenheden hebben nog hun merktekens gelaten in 't volk.
En ik herinner er hier aan — nog altijd ziet hij zich 't beste succes van
zijn willen en kunnen verzekerd, die 't meest nog is, en zich toont als
de „primus inter pares ", de leider van gelijken; en niet de kommandeur, of de beveler van minderen. En niets bevordert dit meer
dan kennis van de taal. Dit lokt de teruggetrokken Friezen uit. 1 )
i) Zo de Wielrijders op hun tocht verleden zomer door Friesland vroegen: zijn dat nu
de s t u g g e Friezen,... dan vergeten ze, dat hun leider was de Fries Daam Fockema,
die in Leeuwarden tooste en speechte in — 't Fries! En dat overal de Bonds Consuls

hun introduceerden.
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Toon u hun landgenoot; en zo mogelik, spreek zelf 't Fries. Ik
zou merkwaardige feiten daarvan kunnen berichten.

lm
't Fries leeft nog een krachtig leven. Overal in Friesland spreekt
men 't ongedwongen, zonder schroom.
't Was in Herenveen voor de Rechtbank. Een vrouw moest getuigen. De Hollandse rechter verstond 't niet, en zei: spreek maar
gebroken Hollands, 't andere praat je toch thuis ook niet? Wis
wol menear, thus dogge wy oars net l
Duizenden spreken 't nog als hun moedertaal.
Leden en Gedeputeerde Staten toosten in 't Fries op Statendinees, waar Koninginnen aanzitten. De Koningin in Leeuwarden
zingen friese schoolkinderen friese liederen toe, en bij 't
„Frysk bloed tsjoch op, wol nou 'ris broeze en siede"

stemt de hele menigte van duizenden er om heen mee in l 1 )
Overal zingt men friese liederen. Vier of vijf „Lieteboeken ",
behalve vele kleine en afzonderlike uitgaven, 2 ) bevorderen dit.
Friese voordrachten worden gehouden: in éen winter telde ik over
de ioo. Friese socialisten van de „internationale" spreken meer als
eens in hun moeders taal. Een menigte rederijkerskamers, verenigingen, „selskipkriten" toneelspelen in volle zalen, waarbij, als in
Leeuwarden, de „grote lui ", de dames vaak met fries oorijzer,
vooraan zitten.
In de steden mag 't Hollands toongevend zijn, daarnaast en
daarbuiten zit 't Fries nog in 't volk.
Boeren en burgers spreken in als buiten het landschap even onbeschroomd hun taal. Zij schamen zich die niet. Ik ken er, die jaren
lang in hogere kringen buiten Friesland leven, en die bij gelegenheid zich lieten ontvallen: 't Frysk gjit mij dóchs noch better of!
Die zich nu in de taal afzondert, zondert zich in meer af. En
die de taal van zijn stam min -acht, veracht zijn eigen volk.
z) Zie de Gids, 1896, I, 83.
Zelfs in Harlingen frappeerde 't me dat op Koninginnedag alle Lofzangen werden
aangehoord zonder meezingen; maar nauweliks klonk het Frysk Volksliet, of overal
werd meegezongen.
a) Zie 't aanbevelenswaardige door 't Frysk Selskip uitgegeven, Frysk Lieteboek.
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Dat wreekt zich — zo hij verwacht dat dit volk hem vertrouwen zal — al verdient hij 't overigens ten volle!
Verzekert dit niet in veel gevallen ook aan volksleiders hun invloed? En moeten in onze tijd, een ernstige tijd, de ,,upper ten"
zich niet afvragen, voor men 't hoofd schudt en afgeeft op die
volksleiders, moeten we ons niet afvragen: waarom zorgden we
zelf niet, met een weinig moeite, de invloed op 't volk te houden
of te verwerven? In Friesland; — maar ook elders overal.
En wie van de „upper ten" met zijn karakter, zijn wetenschap
en kennis op het volk wil influenceren, dient kennis van hun taal
niet te versmaden of gering te achten. Integendeel.
Daarmee zal het onderling begrijpen en waardéren van de eigen
landgenoot toenemen, de aaneensluiting zal versterkt, — wat in
onze dagen meer als wenselik is. Als er éen zaak is die aanspoort
om Friese Verenigingen buiten Friesland op te richten; dan is 't
juist deze toenadering van alien, onverschillig van welke beschaving, rang of stand ze zijn. Ik roep de duizende leden er van
tot getuige.
En — hoeveel zal 't gehele volk zelf er ook bij winnen; hoe
meer en gemakkeliker zullen allen zich opheffen. Zo zal de studie
van de volkstaal ook de gehele natie ten goede komen.
VI.
Niet altijd moet het prákties belang 't eerst gezocht, al mag 't
nooit uit het oog verloren, waar van onderwijs sprake is.
Voor de taalwetenschap ook is studie van de volkstaal nodig.
Het is langzamerhand wel algemeen bekend geworden hoe in de
vorige eeuw taalstudie dáarom tot taalwetenschap werd, omdat men
begon van het kontroleerbare uittegaan. Daarop heeft Paul zo veel
nadruk gelegd in zijn Principien der Sprachgeschichte. Dit Compendium van principes wordt algemeen door de tegenwoordige
taalbeoefenaars erkend als bevattende de juiste grondbeginselen,
maar lang niet algemeen worden ze konsekwent toegepast; meest
vermodderd met ouderwetse dilettantiese taalmeningen.
Wie nu levende volkstaal goed waarneemt, bestudeert, die valt
veel makkeliker in 't oog wat in taal, over groter oppervlak gesproken, minder duidelik uitkomt.
Maar vooral, veel is daar nog waar te nemen dat nog meer
III
20
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omkeer zal brengen in taalwetenschap en taalstudie dan tot nu toe
't geval was. Zoals men weet, is toch door de nieuwerwetse
taalstudie- methode veel verdwenen van die vroegere taalbeschouwingen, die alleen 't gevolg waren van bestudering van taal-op- papier,
van schrijftaal!
Veel nog zal gevonden worden dat inzicht geeft hoe Taal lééft,
hoe deze werkelik onder de „ Spraeckmakende Gemeente " verandert:
wat anders zal blijken te wezen als zich dat vaak kamer- geleerden voorstellen.
Want niet deze maken uit hoe Taal moet wezen en worden:
nog altijd is het Volk de „Spraeckmakende Gemeente ". Hoe dit
nu in 't algemeen, zonder geleerde kennis, verband voelt tussen
woorden en klanken, hoe het die schift en scheidt, die koppelt en
versmelt, die wijzigt en verandert, — dat optesporen is taak van
de taalstudie-methode van nu en later; zowel voor betekenisleer,
als woordvorming. Siebs zei 't al enige jaren geleden, toen hij
enkele woordafleidingen nog maar behandelde: „derartige aufschliisse
lassen sich nur aus den modernen mundarten gewinnen."
Een enkel voorbeeld. Een betrekking, een baantje, heet in 't fries
soms 'offysje', maar meest `afysje'. 1 ) Meer als eens hoorde ik als
er sprake was over een min baantje: „neamst dat in afysje? it is
in akkefysje", en men dacht aan 'ak' en 'fy', beide waarschuwingswoorden voor iets minder aangenaams 1 Algemeen wordt in deze zin
't woord `akkefysje' gevoeld: hetzelfde als `afysje' maar met min of
meer minachtende, afkeurende betekenis. Nu heeft `akkefysje' veel
van een verkleinwoord op-s je na -t-, en in de vergrótende vorm er
naast zegt men dan ook: „dat is in hiel akkefyt voor dij "; men
zal dit nooit in verkleinerende zin horen. En zo is er meer.
Met deze betekenis -leer zal ook veranderen de etymologie. Nu
't blijkt in levende taal, hoe analogie-formatie de grote vormkracht
is, zal men opnieuw moeten gaan speuren naar wetten, maar nu
naar iets anders als historiese woord -klank - wetten. Men zal moeten
gaan opsporen — retrograde —, laat ik 't noemen: de voorbeelden, waarnaar telkens groter en kleiner serieën klankgroepen en
I) Wel 't latijnse 'officium', de à voor de minderbetoonde klank komt vaker voor
Vgl. Kern, Tijdschr. van Letterkunde, XVII, 161.
't Woord is ook in 't Algemeen Nederlands overgegaan. Dat akkefietje volgens sommigen
uit 'aqua vitae' (dat in 't deens een borrel betekent) zou ontstaan zijn, is niet aan te nemen.
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enkel-klanken zich wijzigden. En — maar dit zal mogelik een
wens altijd blijven, — de oorzaak opsporen waarom hier zich dit
op deze wijze, dát ginder op andere wijze vertoont.
En welke nieuwe ontdekkingen in zake klanken zelf, zullen nog
gedaan. In 't fries is er zo nu en dan een d, en een g, zonder
`stemtoon', en een t en k met 'stemtoon'. Dit soort konsonanten
is ook elders in levende taal al opgemerkt. 1 )
En al dat nieuw waargenomene en gevondene in levende volks
zal de historiese taalstudie sterk wijzigen.
-tal
gesystematiseerd
is
hoe
nu
de
betekenis
Als eerst bestudeerd en
(en klank) zich wijzigt, dan kan er sprake zijn van een historiese
semasiologie.
En de klankleer van de oudere dialekten zal ook anders aangegeven
worden. Wat nu voor „fouten" gelden, zelfs bij Paul, van afschrijvers, wijzen die niet op dat genoemde soort tenues en mediae?
Vroeger nam men aan dat in het Urgermaans maar drie vokalen
bestonden (a, i, u) en de andere daaruit ontstaan waren. Allang
is bewezen dat dit onjuist was. Het lijstje van deze, en ook van de
konsonanten is al vrij wat langer geworden. Toch zou 't me niet
verwonderen als met nauwkeurige studie van de nu -taal, en de
resultaten daarvan „projektierend auf die Vergangenheit", voor de
vroegere, nog ook zullen opgetekend scherpe b en d, en zachtep en t.
Zo zal — al komt 't zeer geleidelik — de ommekeer groot wezen
-die deze studie van de volkstalen van nu, teweeg zal brengen.
Maar vooral zal het begrip wat Taal is, veranderen.
Telkens weer blijkt hoe deze studie, — evenals de natuurstudie
van onze tijd inzicht in de natuur, — zo deze studie inzicht geeft

in Taal. 2 )
Wat Taal is, hoe deze individueel is, in elk individu eigen en
anders, hoe deze voortdurend verandert, en geen ogenblik, zo
men maar goed en nauwkeurig opmerkt, zich gelijk blijft.

i) De verdeling in scherpe en zwakke medeklinkers is — uit de spraakleer van dode
talen maar overgepakt in die van een levende taal.
Lees ook van prof. Zwaardemaker, (aangehaald in Taal en Letteren, VII, 338) een ver
ring.
-kla
2) Zelfs die onder de oude-taal-bedéling volkstaalstudie deden , hebben helderder begrip
van taal dan anderen: neem Halbertsma, Johan Winkler, neem Grimm, maar niet de
maker van 't woordenboek, als hij levende taal moet vastleggen in een dood boek.
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Dat er Algemene Taal is. Wat die eigelik is, dat die alleen
kan aangenomen als men wat allen gemeen hebben, samenstelt, en
weglaat de minieme kleinere afwijkingen. En waarom 't nodig is
die te konstateren, alleen bij onderwijs en voor studie, en nooit om
hem dwingend optedringen aan auteurs.
En ten slotte, hoe en waarin kunstenaarstaal, die meer of minder
maar altijd individueler nog is dan die van gewonè stervelingen,
afwijkt van de Algemene. 1
)

Bij velen zal de vraag opkomen: dit is nu alles goed en wel voor
die zich voor taal en voor 't Fries interesseert, maar wat gaat dat
ons aan?
Maar is 't dan niet van belang, niet om al dit moois natepraten,
maar om juiste begrippen er van te krijgen en te houden? Men
blameert anders de individuele verschillen van zijn landgenoten al
gauw als „patois"! en geeft dan onderdehand hoog op van de
"frisse bronwel der dialekten ". En erger nog, veel erger, men
keurt anders vaak afwijkende dichter-taal af, in plaats te trachten
die te genieten, te waarderen!
Elke volkstaal-studie kan deze resultaten geven. Maar —'t Fries
heeft weer dit voor op de andere nederlandse volkstalen : tal van
dichters in proza en poëzie schrijven in die taal. Vooral volksaardige,
die weergeven wat leeft in 't volk, die niet geven uitheemse na
-doenrij;
meesten en besten.
En in allerlei trant: 't blij -komiese van Waling Dijkstra, 't leuktriestige van Onno Sytstra, 't meeslepend -improvisatoriese van Pieter
Jelles, 't zwaardere impressionistiese van Boonëmmer, 't opwekkend bijna-doorslaande van Jan fen'e Gastmer, van Velstra, van Tsjibbe
Gearts; 't gemoedelik- ernstige van Schepers; 't realisties-presiese van
Feitsma: 't melodieuze van de Zee; 't krachtige scheppend-pogen
van Lutsen Wagenaar, .... van zovele anderen.
Naast de meesten die voor 't algemeen, gewoon-weg-eenvoudig
schrijven: enkele minder of meer kunstvolle dichters. En onder
dezen één, die meer nog dan wie ook verdient gekend: G y s b e r t

Japiks.

i) Zie Taal en Letteren, X, t, 49, 361.
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XIII.
Sommigen zullen bij deze auteurs wel veel vinden wat niet overeenkomt met wat er genoemd wordt „de eisen van de kunst"!
Maar zijn deze zelf wel juist? Kritiek in Nederland gaat vaak te
werk naar uitheemse modellen! De vraag is: met welk recht heeft
men aan nederlandse, aan friese kunst, van de laatste eeuwen,
eisen te stellen, die men bijeengegaard en vooral bijeengefnutseld
heeft, uit andere auteurs, van vroeger tijd, eeuwen geleden, die
leefden in een heel ander milieu, in een andere kultuur, en die tot
een geheel andere landaard hoorden. Men heeft het allang
onbillik gevonden dat aan Vondels toneelspelen de maatstaf werd
aangelegd van 't klassieke Drama, al trachtte hij in zijn Voorredes het bewijs te geven dat hij dit kende, en navolgde. Reden
temeer om voor Friese kunst geen maatstaf van Buitenland te
gebruiken.
Trouwens, zal in 't algemeen de Kunstkritiek een wetenschap
heten, dan dient een andere methode gevolgd dan totnogtoe te
doen gebruikelik is.
Elk dicht in proza en poëzie zal beoordeeld moeten worden naar
de eigen auteur, zijn omgeving, zijn tijd.
Eerst dan zullen we mischien verkrijgen, mettertijd, de „wetten",
die de karakteristieke kenmerken aanwijzen van bestaande friese,
van westgermaanse kunst-uiting, in 't algemeen.
Uit de bestudering van die dichters zal, bij alle algemene karakteristiek, toch blijken hoe de uiting van elk dichter individueel
is en blijven zal. Hoe meer Dichter, hoe meer zijn vergelijkingen,
bekende of nieuwe, zijn beeldingen, gewoon of ongewoon, zowel
als zijn klankgroeperingen, rhythmen, zijn klanken, rijmen, zijn
eigene zullen zijn.
De zo talloze klanken in de taal, ze voegen zich in zijn dichtergehoor, nu als veeltonige reeksen, dan als monotone rijen. Die
klankenvolging is soms vol afwisseling, en in al zijn veeltonigheid,
dan alliterérend met zijn gelijk-klinkend begin, wat veel bij friese
dichters voorkomt, dan ramend, in allerlei trant gelijk-klinkend
aan 't slot.
't Zijn als meesterschilderijen, in veelkleurige harmonie, of ook
in weinig•tintrijke afwisseling.
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En als Wagneriaanse muziek met zijn éenheid van toon- en woordklank, golft het rhythme in harmonie met de klankenvolging.
Elke gedachte-uiting heeft zo zijn eigen rhythme.
Dan volgen elkaar de aksenten in vrije rhythmen, 't vrij-vers;
of ze binden zich tot koepletten; of zelfs — zij voegen zich tot
ongelijke regels, of ook wel tot kadansérende. 1 )
Ik geef hier enige verzen van Gysbert Japiks. Dat lofdicht op
Gabbema's Hegeliet met die beeldingen:
Az me earst it huning-dop-waechs knet in trieuwt (samendrukt)
Den rint er it zwiet sa tin it dat it drieuwt (loopt er 't zoet zo
dun uit dat het drijft).
Mar, kneddet me oan (door), der teant him tsjokker swiet (toont
zich 't dikkere zoet).
Dat fier-wei 't foarste yn swietheit-smeyts oergiet (ver overtreft
in smaak).

En dan dat klinkende, gelijktonige — en andersins plastiese:

o

Free, golle goune (gouden) Free
Free, dy nei Gs wolbeheagen
Us oerdauwget (overdauwt) yn As daegen.
Free, God-ljeave Free, had stee.
Free drieuwt fen is Friesne greide (veld)
't Stielen fjuecht-klaed (harnas), swird en dolk,
Dat is áders bloed itmolk,
Free fol-djieret in tiert (zet vol vee en maakt tierig) tts weide.
Der fyn (vijands) r ster eren (vroeger) trape
Mei hoars-hoave (paardehoef) yn Lansiets bloed
Leit nu Hanske mei Hoatske en wjoedt (wiedt)
Gruwnz blom-grien forwielen lape ('s gronds bloem en groen fluwelen veld).
Leit nu lyljen (stoeien) Lolk mei Louw.
Sjongt nu fflgelt op 'e beamen
Swabbert eyn (eend) in gjies (gans) op 'e streame (stroom)
Skoert de ploeg om, braek en bouw.

i) De vondsten in levende taal omtrent rhythme en klank maken 't verklaarbaar hoe
Sievers en zijn tegenstanders Hensler, Hirt, Fuhr, e. a. voor de germaanse metriek tot
tegengestelde resultaten komen, doordat zij bij hun onderzoek uitgaan van een verschillend
rhythme dat naar idee van elk, van hun 't typiese is; inplaats van alle rhythmen na te
gaan. Dan zou hun conclusie wezen zoals hier in principe geformuleerd is. Vgl. ook
Kauffmann, Indogerm. Forschungen XIII, Anzeiger blz. 6o.
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Loits (zie) ik swird (zwaard)? Dat 's om to pronkjen
Op 'e thjea (dij) fen edelljoe.
Kytse (kijk) ik hijnzers (paarden) mand (onder de man) bij djoe (veel),
't Skyt om red oer wei to skonkjen (vlug over de weg te rijden).
Free, o golle goune free,
Free, dy nei us wolbeheagen
Us hertslauget (hart- troost) yn ûs deagen
Free, God-ljeave free, h£d stee.
God, fen free, fen fjuechts hier-ploitsen (strijden)
God, dy alles hádt yn stjoer (houdt in stuur)
God! dat Free by íls hádt doer'
Tean jon free-ljeave aensicht loitsen (toon uw aanzicht lichten).

Let op de beelding. Maar ook op die klankgolving van é's, en
è 's, die telkens terugklinkt onder de afwisseling van andere, van
a's en oe 's.... .
Daar is ook dat in zijn geheel nog meer enkel-tonige:
Myn hert dat trillet my, it iz nin roy (doen)
Myn ljeafste Wobbelke,
Myn ijeafste Wobbelke,
Hwet biste moy!

met die repetérende, altijd bijna dezelfde klanken!
Merk op dat veeltonige, dat vol kunst afwisselend en klankrijke:
Ynne tdl-wraechseljen (spelend stoeien), yn 't djoeien (spelen)
Yn 't snaep-snobjen (snoep-kussen), ljeaf!
Yn 't eal-lylle-bortlik stjoeyen (verliefd-stoeiend spelen)
Neamste my tjeaf, tjeaf (dief)!
Om't ik onder'e paetkerye (kussen)
Pea-sjeak (kus-ziek) sonder lád
Duwe in mule-stjiet (monddruk) twa trye (twee drie) !

Neem vooral dat detailrijke plastiese als fijn ciseleer-werk gedachte „Op 't hors-oefenjen fen jiffer fen Jongestal."
So twingt se it hoef, lofts (links), rjuechts (rechts) , den op in troay (drafje),
Den op in rin (galop); den op in jei (jacht), as fleande (vliegend),
Net oorz allijk (niet anders als) in hazze-wyn houn, geande
Om lekkere bout te ein-miinjen (toe te eigenen) to syn Prby.
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Den tokle-teammet (huppeltoomt) se oer bek (terug), mei ljeappe
(sprong) op ijeapjen,
Steeg, rjuecht oer eyn (overend); Den det (doet) se im stbk-stil stean
Hán-bakjende (handstrelende) de hoarz-hals (paardehals) ; Den lit se im gean
Trip-tred op 'e staep, om 'e amme (adem) wear to reapjen;
Den liedet se im riln (hem rond), en ringet ringe oon ringe (draai)
Den tel (vlug), den s@ft (zachtjes); den skean (schuins-uit),
den rjuecht; nei it teamjen (intomen)
Fen sok 'in hán (hand), dy 't hijnzer wit to preamjen (teugelen);
Den spoarrat se dat it hoarz fljuecht (vliegt) oer wringe (hek) en klinge.

Ik zou nog wel meer verzen kunnen aanhalen ten bewijze: dat
rhythmiese Naomi van Ids (G. Postma) of dat Ljeafde van Sumonina
(Anonymus: M. Fennema), dat Greate Pier van Onno Sijtstra; die
talrijke zing- verzen met hun eenvoudig weinig afwisselende klank
en rhythme — maar beter is 't ze zelf te zoeken, in de zo rijke
litteratuur.
Niet alleen in die van de laatste tijd, van de laatste eeuwen,
ook in 't Oudfries zijn veel poëtiese gedeelten; al is 't meeste Recht.
Ook enkele Sagen en Verhalen zijn er over. Maar, al zijn geen
Dichters bekend als B e r n 1 e f, — en van hem is geen Poëzie
bewaard, — veel hoogdichterliks is er nog te vinden, dat zich,
eigenaardig genoeg, aanpast bij 't Nieuwfries -Dichterlike, met zijn
vrije rhythmen, zijn vrije klankgolvingen.

Ik eindig met deze terugslag op 't begin:
En voor 't leven, voor dichter - waardering als voor de volksopvoeding, èn voor onderwijs en wetenschap is bestuderen van alle
Volkstaal van belang; meer dan waard is dit de taal, de litteratuur
van het Volk in 't hoekje land, daar aan de Noordzee, aan het
overoude Mare Frisium.
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Termonde liep snel de straten door, voor zich uit turend zonder
te letten op wie hij ontmoette, zonder te voelen den snerp-kouden
voorjaarswind, die verraderlijk om de hoeken van de zonnige
straten op hem aanviel, zonder zich rekenschap te geven van den
weg dien hij volgde. Hij vloekte half luid: zoo'n smerige leugen....
zoo'n infame laster .... Hij liep maar voort, zoo kon hij nog niet
bij haar komen, zoo woedend-nerveus, zoo opgewonden. Hoe
lasterden toch altijd de menschen! Hoe was 't godsmogelijk, dat
zoo'n vent .... zoo'n smerige vent.... Zeker omdat hij haar niet
had kunnen krijgen .... zeker zoo'n kerel, waar zij geen notitie
van had genomen .... jaloersch natuurlijk .... Verdomde leugenaar die van bewijzen durfde praten .... bewijzen! Verbeeld je!
Gemeene laster zoo iets .... dat je toch altijd ellendig aandoet,
al weet je nog zoo zeker dat 't leugen moet zijn.. . . Vera ...
mijn Vera. . . . lieveling. .
Hij bleef loopen, recht voor zich uit, lette niet op de menschen,
zag niet de fietsen die hem aanreden, bleef maar vloekend aangaan op dien vent, op dien brief....
Waarom had hij 't ding eigenlijk nog bij zich.... 't vuile ding
in zijn zak? Waarom had hij 't niet in de kachel gesmeten,
zoodra hij hem kreeg! Had hij hem maar nooit opengemaakt....
had hij die smeerlapperij maar niet gelezen .... En plotseling bedacht hij: waarom ga ik eigenlijk niet dadelijk naar Vera? Veel
beter toch om van haar te hooren: 't zijn leugens natuurlijk en
anders niets! Waarom loop ik zoo stom me te verdommen in
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m'n eentje, terwijl 't bij haar dadelijk goed zal zijn, dadelijk opgehelderd .... uit de wereld.
En onmiddellijk keerde hij om en sprong op een tram om gauw
bij haar te zijn en dien brief dan te verbranden, samen, en dan
geheel en al te vergeten. Maar toen hij 't huis naderde, dacht
hij aldoor over dien zin, dien gemeenen leugen-zin van die „bewijzen ", die gestuurd zouden worden als hij 't soms niet geloofde
en zijn huwelijk toch zou doorzetten. God, wat was dat gemeen
en perfide, zulke leugens! Want 't haakte zich in zijn hersens
vast: hij kon dien zin niet meer vergeten .... en hij kon Vera
toch eigenlijk dien zin niet laten lezen .... haar daarvan geen
rekenschap vragen.... 't zou zijn alsof hij twijfelde .... alsof hij
geloofde .... maar hij kon ook niet — dat voelde hij wel — dien zin
doodzwijgen, dien hem als met spelden prikkenden ignobelen zin ... .
Hij was nu vlak voor 't huis, hij belde .... en hij wist in eens
dat hij haar niets zeggen zou.... niets vragen kon..., om dien
gemeenen perfiden zin. En terwijl hij de trap opging, wat
langzaam nu, nam hij zich vast voor, dat zij niets aan hem merken
zou, niets zou zien aan zijn gezicht, waarop hij trachtte te dwingen
den onbezorgd-gelukkigen glimlach, waarmee hij haar vandaag
zooals altijd begroette. Maar onverjaagbaar spookte de zin door
zijn denken en hoewel de mond glimlachte gewoon, vroegen de
oogen, vorschten zij uit, willende, eischende zekerheid. En
terwijl zijn oogen vorderden en vorschten, ondervroegen ook de
hare, bevend van angst, en hunne oogen bleven in elkaar
staren met die vreeselijke vragen, dwongen om waarheid, spraken
al, gaven zich onbedekt, terwijl hunne monden zich hoedden,
niet durvend de woorden uiten die hun beiden het door niets te
weerhouden, het onafwendbare Weten zouden brengen....
Zoo zaten zij tegenover elkaar, verschuivend het oogenblik,
rekkend het uitstel, beiden trillend onder deze marteling, die pijnlijker nog was dan de pijn die toch, noodlottig zeker, komen
moest. Vera sloot de oogen, en een huivering deed haar schouders
even opschokken. Ze wist dat 't aldoor verschoven moment haar
vonnis zou brengen en dat 't nader .... nader kwam. Ze hoorde
haar klokje de seconden wegtikken, nog een.... nog een.... en
de volgende seconde zou 't misschien brengen, het vonnis over
haar leven, over heel haar leven. Alles, al haar geluk kon vernietigd
worden, meegesleurd plotseling, als in een vlaag van orkaan ...
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En zoo groot werd de dreiging, zoo onduldbaar het wachten,
dat zij plotseling, als met een ruk het ondraaglijke zwijgen
verscheurend, kreet:
— Remi .... zeg 't me in godsnaam .... zeg 't me!
Nog weifelde hij, maar zoo eischten haar oogen, dat hij
eindelijk stotterend bekende:
— Ik heb..., een brief gekregen....
Haar hoofd zakte neer:
— Ik wist 't ...
— Wist je 't? Weet je.... wat ....? .... Maar nee, ik geloof
't niet! 't is niet waar.... Vera, zeg dat 't niet waar is, zeg
dat hij liegt .... ik zal jou gelooven, jou alleen; zeg dat 't een
leugen is.... bid ik je.... bid ik je.... of zeg dan maar niets ... .
niets .... schud enkel maar je hoofd .... èven je hoofd .... alleen
dat maar, en ik geloof jou, jou alleèn ...
Toen had ze 't wel even in een flits gezien: de leugen ...
die heroiek zou zijn, omdat zij daarmee hem alles besparen
zou, omdat zij dan op haar schouders alleen den last zou
nemen, den vreeselijken, levenslang-drukkenden last van de
leugen, terwijl 't voor hem licht zou blijven en zorgeloos -gelukkig....
maar ze zag tegelijk, dat zij niet de kracht zou hebben, niet de
kacht om al de leugens te liegen die uit deze eerste zouden voortkomen, om dag en nacht, onophoudend, nooit verzwakkend te
blijven weven aan het brekelijke leugennet.
En daarom, al zou de leugen heroiek zijn geweest, moest ze
hem de waarheid zeggen; de waarheid die moordend was en genadeloos, die als een storm geweldig en vernietigend ging over al
de roze-witte bloesems van hunne arme liefde .... die als een
zwart gif vloeide in zijn ziel, ver uitdijend en bezwalpend al zijn
liefste gedachten.

Een onrust had Truusje gedreven nog naar Vera te gaan dien
avond, al mopperde de oude jichtige papa dat ze al weer uit
moest, al weer hem alleen liet.
Maar ze kon niet wachten tot morgen, zou niet hebben geslapen
dien nacht, voelende aldoor de onrust die haar opjoeg en voortdreef 't huis uit, de lente-schemering in.
Toen ze bij Vera aanklopte, twijfelend of ze haar vinden zou
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in 't schemerdonker van 't atelier, kreeg ze geen antwoord. Ze
ging binnen, zag niemand, riep:
— Vera .... ben je hier?
Toen zag ze Vera's gestalte van de donkere bank oprijzen met
zoo'n loonre moedelooze beweging, dat ze al angstiger vroeg:
= Is er iets?
En in een sidderenden ademtocht hoorde ze 't:
— 0.... Dickie .... Remi weet alles!
Even stond Truus verslagen, nazeggend:
— Weet Remi alles....? vroeg toen snel:
— Hoe dan? Hebt jij 't hem gezegd?
Vera schudde 't hoofd, stamelde:
— Een brief van..., en plotseling gleed ze neer waar ze
stond, als een donkere massa op den grond.
— God Vera! schrikte Truus.
Maar Vera snikte, haar armen omspannend Truusje's knieën:
— Nee.... laat me.... laat me maar zoo....
Ze bleef zoo zitten, tegen Truusje aan, klagend en snikkend:
— 0, Dickie nu is de waarheid toch gekomen.... de waarheid,
de groote verwoester .... Nu kan 't nooit meer worden wat 't
was. Nooit komt het zonnig-onbezorgde geluk meer terug....
Dickie was neergezakt in een stoel, wist geen woorden....
kon niet helpen....
En Vera aan haar voeten weeklaagde maar, steunde als een
melopee van klachten uit:
— Nu is mijn schuld op hem gekomen! Op hem, 't liefste wat
ik in de wereld bezit.. . . nu is zijn geluk vergiftigd .... verbitterd
voor altijd....
Toen vroeg Dickie zacht:
— Wat heeft hij gezegd, Vera?
— Niets .... bijna niets. 0 ik wou maar dat hij had gesproken .... dat hij in woede me neergesmakt had..., me dood
gemaakt .... alles liever dan dit heel stille.... verbijsterde....
wanhopige gezicht ...
— God.... god.... zei Truus — ik had nooit veel met van
Herten op, maar zóo iets ignobels had ik toch nooit van hem
gedacht. —
In eens rees Vera op:
— Die man? Die man.... en ze trilde waar ze stond — dien
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haat ik.... dien haat ik met een vernietigings- behoefte .... een
kramp letterlijk in m'n handen om hem te worgen .... te
martelen ... .
— Hè, Vera....!
— Ja.... met een wellust zou ik hem pijnigen .... dat begrijp
je niet .... dat kèn je niet, jullie koelbloedige Hollanders, dat je
dat voelen kan als een honger, als een dorst, die gek maakt ...
— Nee, goddank niet, zei Truus een beetje geraakt.
Vera lachte schamper:
— 0 niet christelijk zeker, hè? Ik geef wat om jullie zachtaardigheid, om jullie slappe lankmoedigheid .... jullie hebt
geen bloed..., geen bloed dat vlamt .... dat steekt en brandt.
Die ellendeling .... die schurk. ... dien haat ik.... zooals ze bij
ons haten, voor eeuwig, en zonder genade....
Zij liep nu heen en weer in de donkere kamer; in 't naar binnen
schijnende stratenlicht zag Truus haar vaalbleek gezicht met de
zwarte oogen- vlekken als een furie-kop. Ze wou trachten haar te

kalmeeren:
— Het is ellendig wat hij gedaan heeft, maar dat hij je niet
aan een ander gunt, bewijst dat zijn liefde voor jou niet dood is.
— Dat hij me nu nog zou willen hebben .... nu, wetende hoe
ik van een ander hou... . bewijst dat 't een beest is.... een
beest!....
— Een man, zei Truus.
— Een duivel is 't! Een duivel met zijn zacht gezicht en zijn
fleemende stem.... oh.... en de woede ziedde weer in haar op —
Weet je wat ze met hem zouden doen in ons land? Weet je hoe
de ellendeling zoo'n laagheid zou moeten boeten? Aan den staart
van een wild paard werd hij gebonden en dan werd hij de steppe
ingejaagd .... over steenen en struiken .... meegesleurd met 't
hoofd langs den grond.... tot 't gezicht één wond is.... en de
oogen puilen in 't bloed....!
Truus rude:
— Hè, schei uit! .... schei uit, Vera.
— Word je bang? lachte Vera, en haar bovenlip trok op met
een witten glimp van haar tanden — ga dan maar weg.... ga.
maar weg.... laat me maar alleen..., ga maar heen! .... en
plotseling viel ze voorover op haar bank, heel haar lichaam opgolvend en schokkend van de zenuwsnikken, die ze uithuilde met_
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't gezicht in de kussens gedrukt, die ze uitjammerde, klagelijk
kermend als een dier dat langzaam verbloedt....
Toen wist Truus dat de ontspanning kwam, en zacht koelde
zij met water Vera's gloeiend gezicht, wachtend tot de snikken
enkel maar nahuiverden door 't afgetobd lijf en Vera eindelijk
daar neerlag, heel-stil, onbeweeglijk als dood.
Toen liet ze gelaten, gedwee met zich doen, liet zich gewillig
naar boven brengen en naar bed, waar Truus bij haar bleef zitten,
ziende hoe ze dadelijk insliep met half-open mond en met tranen
nog aan de wimpers, als een moe - geschreid kind.

Het was vroeg-zomerweer, een Meimaand met veel zon en overmoedig- groene boomen, een blijde Mei, sterk en zeker van zichzelf, pralend in krachtige kleuren. De avonden waren zoel; in de
donker-schaduwende lanen liepen zachtjes dicht -aaneengedrongen
jonge verliefden, langen tijd zwijgend, beaat luisterende naar de
verlangend -gerekte fluittonen van nachtegalen, dan weer een paar
woorden fluisterend, of even stilstaande om elkaar te omhelzen.
Zwijgend volgden ook Vera en Remi de donker- schemerige lanen,
beiden terugschrikkend voor 't harde brutale zonnelicht van overdag,
voor den geluksovermoed van den jongen zomer en daarom kiezend
als de verliefden om hen heen de discreet- beschaduwde avondpaden,
waar niemand hun bleekheid zag of oplette hoe luttel hunne
woorden waren en hoe weinig 't waren woorden van liefde.
De bevestiging uit Vera's mond van wat de brief hem had onthuld, had Remi eerst met verstommende verbijstering geslagen.
Bijna zonder spreken had hij geluisterd, voor zich uit gestaard,
alleen maar in zich voelende komen het besef dat het waar was,
dat het dan toch de waarheid was geweest wat die man hem had
geschreven. Toen, als reactie, was een woede in hem opgebruist
tegen dien man, een behoefte om tegenover hem te staan, hem
aan te vallen, te vernietigen. Telkens vloog de toorn weer in hem
,op, met moeite bedwongen door Vera, die zelve dien man ten
doode toe haatte, maar in al haar zenuwen trilde bij de gedachte
aan een gevecht, waar Remi gevaar zou loopen ... .
Maar nu, na die opvlammingen, telkens door haar smeekend
bedwongen, was in hem een wetens-drang als een ongezonde
nieuwsgierigheid gebleven. Het was in hem een irritatie van vragen
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die hij uiten moest, een dwingen om antwoord, in een ziekelijke
behoefte om zich alles voor te stellen, precies, met alle détails.
En Vera, in een schrik telkens, antwoordde, loog soms om hem
't pijnlijkste te sparen, of verwarde zich in haar uitleggingen

tegenover zijn dringend vasthoudend vragen, ontweek schuw zijn
harde vorschende oogen die altijd méér wilden weten, nog meer
dan er was. En ze boog het hoofd, zonder verweer, zonder verwijt,
omdat ze wist dat hij zichzelf martelde evenzeer als haar, dat hij
leed voor 't eerst van zijn leven, en dat hij leed door haar.
Ze boog het hoofd, en terwijl de nachtegalen zongen van hartstochtelijk verlangen, snikte ze, zakte ze neer op een bank, onmachtig om verder te gaan.
Hij zag haar wankelen en hij schrikte, begreep hoe hij haar
afpijnde en plotseling zei hij ruw:
— Verdomd..., ik ben gék .... en hij zat naast haar, zijn hoofd
in de handen, voor zich uit kijkend in 't donkere hout.
Toen zei Vera met een vreemd -heesche stem:
— Remi, 't gaat niet, je kunt er niet tegen op.
Maar voor ze nog had uitgesproken, had hij krampachtig haar
hand gegrepen, fluisterend: — Ja, jawel.... 't zal overgaan....
maar heb een beetje geduld.... Vera.... 't gaat over..., mettertijd....
Hij kon niets meer zeggen, even schreiden ze beiden; toen zei
Vera zacht-beslist:
— Maar dan in godsnaam .... voor ons allebei .... voor ons
allebei, Remi.... moeten we er niet meer over spreken ...
nooit .... nooit meer.
Hij liet haar hand los:
-- Goed, zei hij dof.
En zij spraken er niet meer over. Maar 't was er altijd. Zij
dwongen zich te praten over alles waarover zij vroeger hadden
gepraat, voordat het er was. Maar als zij spraken over haar kunst,
-dachten beiden aan dien studietijd, toen hij in haar leven was
gekomen; kwam het gesprek op wat zij gelezen hadden of gezien
in theater, dan waren er in de verwikkelingen, in de situaties en
in de sensaties van liefde, jalouzie en haat telkens analoge dingen,
die hen plotseling van hun gesprek weer terugbrachten op dat
wat er was.
En Dickie, die zoo trouw, zoo toegewijd, gedurig kijken kwam,
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hopend Vera op te beuren, was hun beiden de levende herinnering aan dien tijd van samenwonen en van wederzijdsche confidenties. En 't ergste was, dat het niet te bestrijden was. Dat
't vechten er mee was 't zien, 't voelen. Dat er maar éen genade
kon zijn: het..., bijna-vergeten .... Zij dwongen zich te spreken
om de drukkende stilten te storen, zij zochten te praten over gewone alledaagsche dingen. Maar het was er altijd. Er waren geen
onverschillige dingen; alles werd allusie, en alles riep het verleden op.
Op een van die dagen, dat beiden de lange stilte voelden als
een beklemming op hun keel en zij als machteloos waren den last
af te schudden, kwam Ange binnen.
Haar sopraantje kwam als een vroolijk klokje de stilte wegluiden,
haar zacht kinder-gezichtje keek zoo onbevangen om zich heen,
dat Remi en Vera beiden haar komst voelden als iets weldadigs,
als een ontspanning van den druk en een verlichting van hunne
gedachten.
Ange was ook nooit zooals Dickie in Vera's vertrouwen geweest; uit heel haar wezentje sprak duidelijk haar onwetendheid
van de leelijke donkere dingen van 't leven. Het was Remi alsof
hij in een heldere koele bron zag, na in een verstikkende atmosfeer
gevangen geweest te zijn. Hij dacht niet meer aan de donkere
dingen. Nu Ange zoo vroolijk praatte met haar licht hoog geluid,

was het weg.
Toen zij opstond om heen te gaan hield hij haar terug, en
plotseling vroeg hij Vera:
— Zeg, waarom schilder je niet eens een Madonna naar Ange....
als zij tenminste zou willen poseeren?
Vera antwoordde niet dadelijk; verward gingen haar gedachten:
waarom zei hij dat?..., er was iets.... wat was er? Vreemd dat
hij dat vroeg..., of.... neen, waarom vreemd?.... Er was niets ... .
— Ja, zei ze — als Ange wil.... ik heb dat al meer gewild,
maar Ange heeft niet veel tijd ... .
— 0 ja.... kwam Ange met een gezichtje vol verloochening —
ik kan, wel tijd maken, als ik jou er een plezier mee doe.
— Mooi! riep Remi — beginnen we morgen?
Ange beloofde. Toen zij weg was viel de stilte opnieuw. En
Vera dacht: was er nu wat.... of was 't niets .... lijkt alles me
beangstigend?.... Ook als er niets is, of.... is er toch wat?
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Ange poseerde dicht bij 't raam, zoodat 't bovenlicht viel op
haar blonde in tweeën gescheiden haren. Een donker-blauwe
mantel maakte een kap om het hoofd en sloot op de borst over
een witten halsdoek die reikte tot aan de stijging van den tengeren
blanken hals. In den schoot vouwden zich de smalle handen en
even vooruit-gestoken keek het gezicht met den kinderlijken mond
als vragend, vorschend de toekomst in. 't Was een peinzende,
voor-voelende, vooruitziende vrouw zooals Vera haar schilderde,
niet genoeg Madonna vond Remi, niet vroom genoeg vooral. Maar
hoe meer Vera dat gezicht bestudeerde, hoe minder zij het vrome
Madonna-type terugvond, dat haar oppervlakkig-gezien vroeger
altijd in Ange had getroffen. De oogen vooral waren anders: niet
rustig, zonder wijding, soms zelfs schuw wegwijkend als onbetrouwbaar.
's Middags kwam Termonde meestal kijken, en Vera lette op
hoe de expressie op Ange's gelaat dan plotseling veranderde:
daar was in eens de vrome, zich-weg-gevende heilige, daar bad
peinzend het openende mondje, daar dweepten de oogen
extatisch .... En dan klonk de hooge lichte stem door het atelier,
verjagend de borne middag-stilte, hem opwekkend tot vroolijk
antwoorden, heen en weer, als een spel, een klein tournooi, waar
Vera buiten bleef, die met klein-geknepen oogen en strak gezicht
verf opsmeerde en weer afschrapte, knoeide en tobde, tot ze
eindelijk met een trilling om haar mond het palet weggooide,
kortaf zeggende:
— 't Gaat niet. Ik schei er uit.
Dan als gestoord keken beiden op, vragend:
— Hé, waarom niet? met zoo'n verwonderde stem dat duidelijk
bleek hoe geen van beiden hadden opgelet, begrepen, de worsteling die zij gehad had met dat vreemde, steeds sterker-wordende
gevoel van iets dat haar dreigde, dat komen zou, en dat komen
zou van die beiden die daar lachten en schertsten, spelend tournooi,
terwijl zij onopgemerkt vocht met de oppresseerende gedachten,
die meer en meer haar omvingen, met dag na dag sterkeren greep.
Ze voelde soms dat ze 't niet kon verdragen, dan schreef ze
Ange af, onder pretext van een schilderij te moeten afmaken voor
een aanstaande tentoonstelling. Ze zou dan tenminste dien dag niet
de pijn hebben hen samen te zien, zoo haar vergetende in hun
schertsend gesprek. Zij zou Remi voor zich alleen hebben, ze zou
III
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hem dwingen alleen haar te zien, haar te hooren, en haar moe
getrokken gezicht helderde op in een glimlach, want heel stil in
haar, onuitgesproken, bleef de verwachting dat alles weer zou
kunnen worden als vroeger, bona als vroeger, dat het donkere
stipje verleden zoo ver zou wijken, zoo ver dat zij 't niet meer
zien zouden, door den glans van hun liefde-geluk .... En telkens
als ze Remi verwachtte vroeg de hoop die onsterfelijk was: zou
't vandaag al zijn? Zou ze in zijn stem 't weer hooren, 't weer
voelen in de streeling van zijn hand? Zou 't weer terugkomen?
Vandaag misschien al?
Maar als Remi 's middags kwam kijken, merkbaar teleurgesteld
als hij Ange niet vond, met in zijn stem en zijn oogen niets dan
koele begroeting, dan groefden de trekken om haar mond zich
dieper, de oogen verdoften, ze voelde 't: ze werd leelijk ... .
zonder charme meer voor hem..., en een ontmoediging viel op
haar, die haar machteloos, sprakeloos neerdrukte. Dikwijls sprak
ook hij nauwelijks, maar soms verbijsterde hij haar met rare
brutale verhalen die hij meebracht van de societeit en die hij haar
dan met een cynisch genoegen zat te vertellen.
Als zij niet lachte, trok hij zijn schouders even op, sneerende:
— Is mejuffrouw preutsch vandaag?
Dan schoten tranen in haar oogen die ze naar hem opsloeg
met de innige smeeking: o hou toch weer van me! Hou van
me.... hou van me!
Maar hij verstond de smeeking niet meer, hij zag niet meer in
die oogen, bang om er in te vinden: altijd .... dat wat er was,
dat wat er altijd en alt ijd nog was.
Hij keek niet meer diep in die oogen en hij kuste haar niet
meer lang op den mond, omdat dan juist hij moest denken aan
dien ander .... aan dien man die haar eens had gehad....
Maar eens, toen zij weer alleen waren, was 't of de zachte
intimiteit van vroeger wou terugkomen. Zij zaten naast elkaar en
zijn arm gleed om haar middel. Dicht trok hij haar aan zich en
Vera sloot de oogen, voelend op eens al haar zorgen en pijn
verglijden in nieuwe, herkregen zaligheid ... .
Haar hoofd boog ze tegen zijn borst, maar hij hief 't op
en drukte plotseling zijn lippen op de hare, haar mond opendwingend met zijn zoen, die niet vroeg maar nam, waarmee hij
haar vasthield, haar achteruit - duwend tot haar gezicht onder 't
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zijne lag, machteloos, als met geweld bedwongen door zijn gulzigen
mond....
Stil had ze zich overgegeven aan het nieuwe geluk, zich laten
koesteren door de zoolang ontbeerde liefkoozingen, nu nam ze
zijn hoofd tusschen haar handen en lachte hem toe met de
streeling van haar oogen .... maar de lach verging toen ze zag
met hoe vreemde dreiging hij haar aanstaarde .... toen ze voelde
hoe hij steeds zwaarder neerlag op haar borst .... toen ze in eens
begreep.... wist .... Ze weerde hem af met haar uitgestrekte armen,
ze ontwrong zich plotseling zijn aldoor knellende omhelzing....
Hij liet haar los, forceerde een onaangenaam lachje, zei ruw:
— 0, voor mij schijn je bang te zijn.... en stond op,
dadelijk zijn hoed en handschoenen nemende om weg te gaan.
Even draalde hij nog, toen zei hij haar goedendag met een
onverschillige stem en hij ging weg, ontstemd, met een paar rooie
vlekken in zijn hals.

,

Ze was blijven luisteren naar zijn verdwijnende voetstappen,
_stil rechtop was ze blijven zitten, voor zich uit starend met groote
bange oogen en strakken mond.
Was hij dan zoo veranderd? Nooit zou hij dit gewaagd, gewild
hebben .... vroeger .... voordat hij wist.... Hij geloofde niet
meer in haar .... kón ook niet meer gelooven .... begreep haar
niet.... hij vond haar nu preutsch .... mal....
Maar was 't dan ook geen preutschheid van haar geweest? Waarom
had ze zich verzet tegen zijn wil?
Nu, in eens, verweet ze 't zich, dat ze hem had laten weggaan .... dat ze hem had afgeweerd, dat ze hem geweigerd had
wat hij begeerde ...
Was ze dan gek geweest .... krankzinnig, om hem weg te
stooten, nu ze zijn kus weer had en zijn liefkoozing, nu zijn passie
was opgevlamd en hij haar begeerd had? Hoe haatte ze nu haar
-dwaasheid, haar bekrompen, bespottelijke eischen! Had ze niet
dankbaar, op haar knieën dankbaar moeten zijn, dat hij weer tot
haar kwam, dat hij haar omknelde met zijn armen, dat zijn hoofd
wou rusten op 't hare? Ze had god moeten danken! En in plaats
daarvan had ze hem afgeweerd om muffe dorre fatsoens-begrippen ...
Was zij dan niet van hem, ziel en lichaam, nu en voor altijd ?....
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Zij richtte zich op, kalmer nu, plotseling besloten. Ze zou hem
schrijven, even, enkele woorden maar, haar verdriet zeggen dat
zij hem had laten weggaan in ontstemming, hem vragen morgen
bij haar te komen en dan hem zeggen .... zeggen .... wat wist
ze nu niet, maar alles, alles doen om hem gelukkig te maken,
om aan hem goed te maken alles wat hij om haar had geleden.
En zelf zou zij vanavond dat briefje nog weg brengen, zoodat hij
't nog lezen zou voor hij insliep dien nacht.
,

Het was al donker toen ze uitging. De avondwind streek langs
haar gezicht, frisch -koel als een bemoediging, en ze nam de bemoediging aan, voor 't eerst weer na al die weken zich krachtig
voelend nu ze handelen kon, nu ze niet enkel maar lijdelijk en
geduldig had te zijn, maar een daad ging doen, een daad van
liefde, die haar de liefde van Remi teruggeven zou.. .. teruggeven moest .... o want dan pas zou hij begrijpen, de grootte
zien van haar liefde, als zij hem alles gaf wat hij wilde, zich weggaf geheel en al, niets tellende dan zijn geluk!
Ze drukte met haar hand den brief tegen haar borst, als om
hem te doordringen van al haar teederheid, hem te doorgloeien
van hartstocht, om hem mee te geven haar innigste gedachten.
Toen ze bij het huis in de Parkstraat kwam, zag ze dat Remi's
kamer donker was; hij was zeker uit. Ze vroeg 't dienstmeisje
dat opendeed, den brief dadelijk aan meneer te geven als hij
thuiskwam.

— Meneeer is thuis, juffrouw, zei 't meisje, de deur wijder
openend om Vera in te laten.
Even verwonderde ze zich: toch thuis? Toen weifelde ze: zou
ze naar boven gaan?
Zijn mama zou dat zeker weer incorrect vinden zoo 's avonds
en alleen .... Toch liep ze de vestibule in:
— Hé, wordt er muziek gemaakt? vroeg ze.
— Ja, juffrouw, 't is mevrouws muziekavondje.
Och ja, 't was Woensdag .... ze had 't vergeten .... dan had
mevrouw Termonde altijd zoo'n paar protégétjes bij zich, aankomende talenten.
Vera bleef even staan; een hooge sopraan trillerde ...
— Wie zingt daar? vroeg ze angstig.
— Juffrouw Normand.
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Een duizeling voelde ze, pijnlijk trok haar hart samen, het
bloed vloeide weg uit haar hoofd .... haar gedachten dwarrelden ... .
Haar hand greep de leuning, even stond ze alsof ze luisterde,
toen stamelde ze:
— Ik ga.... toch maar niet.... naar boven ...
Ze strompelde de treden af. Verwonderd trok 't meisje de wenkbrauwen op:
— Dus dan uw brief maar aan meneer geven?
Vera klemde den brief in haar hand, boven juichte hoog•op de
sopraan....
— Neen, schudde ze, neen.... 't hoeft niet meer....
De wenkbrauwen trokken ál hooger .... wat dee de juffrouw
toch raar! Ze kon moeilijk laten even te lachen toen ze de deur
weer opende en Vera langs haar heen schoof met zulke rare oogen
en net alsof ze 't huis uitgejaagd werd!
Alsof ze gejaagd werd, sneller aldoor, liep Vera door den
donkeren avond, liep ze maar voort, voort, niet wetende waarheen. 0, haar gedachten .... ze warrelden .... dwarrelden.
Hoe was 't. ... wat was er.... Ange bij Remi.... bij zijn mama....
em hij er bij.... Ange en Remi .... Maar hoe was dat.... hoe
kon dat... . zij begreep niet .... alles dwarrelde zoo..., hoe
kwam 't dat beiden hadden gezwegen .... verzwegen voor haar.
Zij mocht niet weten.. . . zij mocht niets weten .... niets raden
van hun geheim. Zij hadden samen een geheim voor haar....
een geheim om bij elkaar te komen. . .. stilletjes dat zij 't niet
wist. Even stond ze stil; waar was ze toch.... 't was zoo donker
onder die boo men ..., en donkere gestalten liepen langzaam
samen ... dat waren verliefden .... die hadden samen geheim....
'n geheim .... als Ange en Remi.
Ze zat neer op een bank, prevelend voor zich: 't geheim van
Ange en Remi....
Plotseling zag ze 't helder, als een ontdekking: zij waren ver
Ze zag 't als een feit, klaar - duidelijk, niet te weerspreken-liefd.
of te betwijfelen: Remi hield van Ange. Zij wist 't nu met vol
zekerheid. Zelf wist hij 't misschien nog niet..., dacht-komen
hij niet na, liet hij zich gaan, aangetrokken tot 't mooie onschuldige
blonde kind.. . . Hij wist 't nog niet, maar zij wist 't.
De donkere verliefde gestalten drentelden voorbij, keken naar
haar die alleen zat en prevelde; éen riep iets. Zij stond op, keerde
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terug, 't donkere bosch uit, liep door een leege, vereenzaamde
straat, langzaam nu, trachtend te denken .... te denken .... te
begrijpen.... Dus.... dan hield Remi niet meer van haar.... dan
was zijn liefde, zijn mooie groote liefde dood .... vermoord....
door dat wat er gekomen was in hun leven.
Haar hoofd zakte neer, ze snikte geluidloos. De liefde was
dood..., was ondergegaan ... kbn niet sterker zijn dan 't verleden. Haar hand voelde den brief in haar zak.... plotseling
herinnerde ze zich: den brief dien ze aan Remi had geschreven
om hem te zeggen.... om hem te vragen .... Het bloed steeg in
eens terug naar haar hoofd; ze schaamde zich. Groote god ...
die brief, die daad.... nu zijn liefde zich afwendde.... en tot een
ander ging.... Hoe schaamde ze zich .... Ze dacht terug aan
dien morgen; begreep 't nu ook anders .... heel anders .... zag
nu ook hoe haar gave zou vergooid zijn geweest.... weggeworpen.
om niets. . . . om niets.
Ze liep moeilijk voort, machteloos-moe van verdriet, zoekende
nu haar huis, de veiligheid van haar kamer waar ze eindelijk stil
zou mogen liggen, heel-stil, in ongestoorde rust.
Het was nog niet laat toen ze thuis kwam, al leek 't haar dat
ze uren en uren gedoold had. Te moe om licht te maken, bleef
ze in de donkerte staren, denkend .... denkend .... En eerst nu
zag ze wat komen moest, noodlottig-zeker: haar leven leeggeloopen, vereenzaamd, lichtloos, verdord .... En even plotseling
was heel haar wezen in opstand tegen dat vonnis .... kón zij zich
haar leven niet denken zonder hem, zonder liefde .... wilde zij
hem niet afstaan..., niet geven aan een ander .... Vergeten had
ze de laatste tijden, de verkoeling, de verandering .... Ze zag
hem weer als in 't eerst: een overmoedig - gelukkige jonge god,
die in zijn zelfbewuste hoogheid tot haar zich had geneigd, haar
opnemende in zijn sterke armen, haar doende opleven onder zijn
goddelijken liefdekus! 0, ze kón hem niet missen .... niet ontberen
in haar leven .... ze kón hem niet gunnen aan de vrouw die hem
gelokt had van haar weg!
Ze kan niet.... kón niet, kreunde ze.... en tegelijk voelde
ze dat 't moest, wist ze 't noodlot onwrikbaar, onverbiddelijk.
Ze lag te staren met brandende oogen in 't donker, te denken,
te vechten .... te snikken ... .
En eindelijk kwam er om haar heen als een atmosfeer van
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stille smart, een smart die haar rustig maakte, waarin 't haar
was alsof ze stil lag te drijven, heerlijk-stil te drijven met overal
om haar heen de groote donkere bittere smart-zee die haar droeg
en die haar verrustigde,
En nu wist ze ook wat ze doen moest. Als Ange zijn geluk zou
zijn, dan moest zij hem Ange geven. Zij kon hem geen geluk
meer geven .... dus moest zij hem afstaan aan Ange die hem
gelukkig zou maken. Het kon niet anders. Het was heel eenvoudig....
er was maar éen weg. Wanneer ze anders deed, dan had ze hem
niet waarlijk lief, met volle verloochening van haar zelve. Ze wist:
't zou haar het licht van haar leven kosten..., en zij moest 't
hem offeren.
Haar oogen glansden, van tranen nat, om het offer dat zij
brengen moest, maar haar ziel lag vredig in extase van verloochening, boven de smart....
Oom gaf Dickie een arm, toen zij samen de trap opgingen naar
Vera's atelier.
— Er schijnt nog niemand te zijn, zei Dickie bij den leegen
kapstok.
Ook 't atelier leek verlaten, het linnen gordijn was tot bovenaan
opgetrokken; de verf op het palet uitgedroogd.
— In geen dagen gewerkt, zag Dickie dadelijk.
Zij gingen zitten, wachtend.
— Wat is 't stil, zei Dickie — wat is 't hier somber vandaag.
Zij stond op, keek rond:
— Waar is de Madonna waaraan Vera bezig is? zocht ze. Ze
nam een leeg doekraam van den ezel, waar alleen nog de randen
van 't doek, blauw en wit, aan zaten; het midden was een vierkant gat.
— Oompie! riep ze — dit is 't doek van de Madonna .... kijk
maar, 't blauw van den mantel .... de kop is er uitgesneden!
Waarom heeft ze dat gedaan?
Oom zei niets, schudde 't hoofd, toen ze plotseling zijn arm
vastgreep, wijzende naar den muur:
— Oom.... Oom! 't Portret van Remi is weg!
— Wat? .... wat? schrikte Oom.
— 0, god.... zei Dickie — er is hier iets gebeurd!
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Angstig keken zij elkaar aan; Oom zocht naar woorden, die
zouden kunnen verklaren, ophelderen, wegnemen den druk van
somber voorgevoel die hen benauwde, maar tegen alle redeneering
in voelde hij in zich de zekerheid van het noodlottig-gebeurde. Het
onheil was om hen heen, het bezwaarde de atmosfeer, beklemde
de keel....
Toen Vera eindelijk binnenkwam, in 't zwart zooals gewoonlijk,
maar zoo was-bleek en met zoo strakke trekken om den mond,
vroegen zij niets, wisten zij al alles.
Dickie trok haar tusschen hen beiden op de bank, nam Vera's
hand vast en zei toen alleen :
— Vera.... ik voel 't, er is iets érgs gebeurd ...
Even bleef Vera stil voor zich kijken, toen gleed haar andere
hand als steun zoekend in Oom's trouwen greep en kalm, met een
vreemde doode stem zei ze:
— Ja, Dickie .... ik heb aan Remi een brief geschreven....
waarin ik.... Hier hield ze even op — waarin ik hem .... zijn
woord teruggegeven heb.... Dickie, jij zal dat wel begrijpen....
jij zal 't beter kunnen begrijpen dan Oom.... Jij wist.... dat.
jij weet wat er gebeurd is. Jij moet dat.... dat alles .... aan
Oom vertellen .... dan zal hij 't ook beter begrijpen.
— 0 Vera, is 't dan toch daarom? fluisterde Dickie.
Weer staarde Vera voor zich. Toen ging ze voort:
— Dat was 't begin van het einde .... Misschien hadden we
dat.... langzamerhand .... kunnen overwinnen. Misschien....
maar....
Ze hield op.
— Maar wat?
— Er is iemand anders ...
— Wat ? ! Wie dan? Wie is er dan? riep Dickie heftig.
Vera keek haar aan:
— Weet je dat niet? Toen vroeg ze aan Berthold: -- Heeft u
nooit iets begrepen?
Oom keek haar aan met oogen die trachtten te begrijpen:
Iemand anders .. . naast Vera? Iemand.... boven Vera! Het
leek hem te onmogelijk, hij schudde van neen.
Toen zei Vera:
— Hij houdt van Ange.
Dickie vloog overeind:
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— Ange?! riep ze — Ange ? ! Je méent 't toch niet? Dat
kán toch niet! Die valsche , malle Ange! Maar dat is toch onmogelijk!
Oom, dat kan toch niet?
Ze wendde zich tot Berthold, die met zenuwachtig gebaar Vera's
hand streelde, terwijl hij driftig-scherp zei:
— Dan is Termonde krankzinnig.
Dickie ging door:
— Ja dan is hij gek, eenvoudig gek! Ange! M'n god.... wat
ziet hij nou in Ange? Is hij dan zoo stom dat hij niet gezien
heeft hoe ze draait en gluipt en huichelt en liegt..
Vera bedaarde haar:
— Dickie .... Dickie .... dat mag je niet zeggen. Ange is
je antipathiek, maar je weet volstrekt niet of zij valsch is en
huichelt. Ik.,.. ik heb haar altijd vertrouwd, en dat wil ik
blijven doen .... ook nu.... nu ze ... .
Ze zette haar tanden vast op haar lip, beheerschte zich, ging
toen verder:
— En juist nû moet ik haar vertrouwen .... nu ik Remi's
toekomst, zijn geluk .... haar in handen heb gegeven. Den
brief..., waarin ik alles heb gezegd .... heb ik aan haar gestuurd, met de vraag of zij die zelve aan hem wou over-

handigen ...
— God..., god.... heb je dat gedaan? Heb je dat kunnen
doen? zei Dickie ontzet.
Oom drukte haar krampachtig de hand:
— Je bent een engel .... kind .... je bent een engel en die
man..., die man .... Hij bleef steken, klemde aldoor haar
hand in de zijne, terwijl zijn andere hand in woedende trilling de
nagels in de zij van 't kussen boorde.
Dickie wiegde wanhopig met haar hoofd heen en weer:
— Had je in 's hemelsnaam maar eerst met mij gesproken ...
— Waarom .... er was niets anders te doen.
Dickie zweeg; 't hielp nu toch niet meer .... woorden konden
niet veranderen wat was gebeurd. Toen bedacht ze:
— Was je nu tenminste niet zoo vreeselijk alleen .... zoo alleen
met je gedachten .... Wil je met me meegaan, naar huis?
Papa zal 't zeker goed vinden.
Maar Vera schudde 't hoofd:
— Nee, Dickie .... ik dánk je wel.... maar ik ga niet met je
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mee. Ik heb deze dagen alles, alles goed overdacht. Ik blijf
niet hier .... dat zou ik niet kunnen. Ik ga naar Brussel.
Daar kan ik ook werken, evengoed als hier. En dat is niet zoo
ver, dan kan ik jullie af en toe toch zien.
— Naar Brussel .... heel alleen? schrikte Dickie.
Oom keek op, even wachtte hij; toen bad hij:
— Vera .... laat mij dan met je meegaan? Laat mij dan voor
je zorgen.... als een broer..., een oudere, een groote,
trouwe broer? Mag ik? Ik zal alles voor je doen wat ik maar
kan. Laat mij dan met je meegaan .... bid ik je?
Toen sloeg Vera haar armen om zijn hals, barstte ze in snikken
uit, hokte ze:
— Goeie .... lieve Oom.... ik dank je, hoor.... ik dank
je....
— Mag ik? straalde Oom.
Haar armen gleden van zijn schouders, even keek ze hem aan
met een treurig glimlachje, toen zei ze:
— Eerst moet Dickie je alles van mij vertellen en als je dan
nog mijn broer wil zijn.... dàn ... .
— Ja, dàn mag ik mee?
Vera knikte:
— Eerst alles weten.
Oom stond op:
— Ik ga mijn koffers pakken! zei hij beslist.

Dien avond, nadat Truus hem had thuisgebracht, liep Berthold
aldoor zijn kamer op en neer, op en neer; hij kon niet tot rust komen.
Eindelijk belde hij, en toen zijn dikke huishoudster bovenkwam, zei hij:
— Laat je man zich even aankleeden om me tot de tram te
brengen.
Ongeduldig wachtte hij, toen gingen ze samen, gearmd.
— Wil ik met u meerijden, meneer? vroeg de man, die
voelde hoe Berthold's hand onrustig en bevend op zijn arm schoof.
Berthold weigerde; de tram bracht hem voor 't huis waar hij
wezen wilde, voor 't huis in de Parkstraat.
Toen hij uit de tram steeg, naar den huizenkant liep en aanbelde, dacht hij pas: En als hij nu eens niet thuis is .... ?
Maar Remi was thuis; bleef de laatste dagen op zijn kamer,
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languit liggend in een stoel, de eene sigaret na de andere
opstekend, geen weg vindend in zijn eigen gewaarwordingen, het
eene oogenblik zichzelf vervloekend als hij dacht aan Vera's smartoogen, dan weer 't als een verluchting voelend dat de zoo pijnlijk gespannen toestand dan maar in godsnaam verbroken was.
Telkens stond hij op, liep hij naar het raam, half verwachtend
Vera's gestalte te zien in 't zwart. . een donkere, slanke,
loom- gaande treur-vrouw .... Maar 't waren aldoor anderen, zij
kwam niet; 't waren kennissen van mama die aanbelden en
beneden ontvangen werden. Dan smeet hij zich weer neer in
z'n stoel, razende op den nieuwsgierigen wijventroep die daar beneden te kakelen zat. Gisteren had hij een onmogelijke scène
met zijn moeder gehad toen hij haar vertelde dat 't af
was.... dat zij 't af had gemaakt. Mevrouw had onder een paar
vormelijke woorden haar voldoening niet kunnen verbergen en
toen was hij plotseling driftig tegen haar uitgevallen, had een heftige
scène gemaakt .... Een woord was hem bijgebleven, bleef hem
agaceeren: die Zigeunerin .... had zijn moeder gezegd .... een
benaming die zij na die verschijning van haar aanstaande schoondochter in 't geel met de munten steeds had binnen gehouden....
maar die zij nu eindelijk in boosheid losgelaten had. En hij
raasde in zichzelf, wetende dat nu beneden de fijne freules met
uitgestreken gezichten zijn moeder zaten uitte hooren, beklagende
van zoo ijselijk treurig. . . . niet waar?
En dan 't antwoord: och neen .... ziet u.... natuurlijk
nu een onaangenaam moment voor mijn zoon..., maar waarlijk
beter zoo. . .. veel beter. . . . zoo'n héél vréémde persoonlijkheid .... artieste .... och u weet.... artieste, hè? Geen éducatie ...
volstrekt niet .... eigenlijk een Zigeunerin .....
En de freules weggaande hadden 't op straat over die rare
juffrouw.... de Zigeunerin .... die geen éducatie had.... heelemáal niet ... .
Hij dacht terug aan dien avond.. .. andere herinneringen • rezen
op, vroegere en latere ... , en de herinnering aan 't laatste ... .
hun laatste samenzijn..
— Lammeling .... lammeling .... suisde 't in zijn ooren en hij
stond weer op, liep weer op en neer, wou zich nu dwingen niet
te denken, maar vooruit te zien naar iets liefs, iets lichts dat
hem lokte ...
..
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Ange! Kleine blonde Madonna! Hij glimlachte tegen 't beeldje
dat hem zoo lief weglokte van de eigen donkere verwijtende gedachten .... die toch telkens weer op hem toedrongen, hatelijkverwijtend: lammeling .... lammeling.
— Meneer, of meneer Berthold u spreken kan? vroeg 't
dienstmeisje.
Hij stond plotseling op, verbijsterd..., god.... hij.... Oom....
zou er iets met Vera? .... jezus ...
— Ja.... ja.... antwoordde hij verward. Hij zag Berthold
al binnenkomen, in dollen angst vroeg hij:
— Wat is er? Is Vera. ... Is er iets?
Berthold schudde 't hoofd, bedaarde met een handbeweging:
— Neen..., neen, Vera is wèl. Ik kom om met je te spreken.
Met een diepen ademstoot viel Remi in z'n stoel..., goddank
niets met Vera .... dat niet. Maar .... spreken? Spreken over
wat? Zou.... zou zij er op terug komen....?
— Ga zitten — zei hij, waarover wou je me spreken?
Berthold's hand zocht de stoelleuning, Remi zag hoe hij
beefde. Toen hij zat wachtte hij nog even voordat hij sprak.
Eindelijk:
— Ik zal je.... zonder omwegen zeggen dat ik weet dat Vera
haar..., engagement met je heeft verbroken ...
Remi boog stil 't hoofd, wachtende.
— Verder wil ikje meedeelen .... dat zij niet hier blijft wonen....
en dat ik.... als een broer .... ik kan haast wel zeggen als
een vader... . met haar meega naar 't buitenland.
Even had Remi opgekeken alsof hij iets vragen wou, maar hij
had 't hoofd weer gebogen en antwoordde niet.
Berthold ging voort:
— Wij zullen dus elkaar niet meer zien ... , dit zal de laatste
keer zijn.... en.... en daarom wou ik je nog wat zeggen....
voordat wij scheiden.... voor goed.
De ander hief zijn hand even, als geresigneerd.
— Ga je gang.
Het duurde eenige oogenblikken alsof Berthold zijn woorden
zocht, toen zei hij op eens:
— Heb jij éénig begrip, eenig besef van wat jij gedaan hebt?
Termonde hief 't hoofd op, een frons plooide zijn voorhoofd:
— Neem me niet kwalijk .... maar..., begon hij uit de hoogte.
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— Weet je wat je hebt verloren... . voor goed verloren?
ging Berthold door, zonder te letten op wat de ander zei. Voorover-gebogen naar hem toe, als dreigend, met de koude flikkering
van de brilleglazen onafgebroken op Termonde's oogen gericht,
sprak hij voort, niet te stuiten, alsof hij nu eindelijk zeggen
moest, wat tijden, tijden lang in hem was opgekropt gebleven.
— Door jouw schuld heb je 't mooiste.... 't beste van jullie
beider levens , vernield .... vernietigd... . jij hadt in handen het
grootste .... begrijp je dat? het grootste .... het rijkste geluk. En
dat heb je weggesmeten .... ja, weggesmèten ... .
Termonde stond op:
— M'n waarde heer.... me dunkt dat we 't hierbij kunnen
laten.
— Dat je dat hebt gedaan .... omdat je gek.... krankzinnig
was, dat moet je zèlf.... in zijn gevolgen dragen. Maar — hij stond
ook op, zich steunend op de tafel die schudde onder zijn trillenden
druk — dat je dat Vera hebt aangedaan .... datje háár leven hebt
gebroken.... dáárvan vraag ik je rekenschap
sneerde:
— Ach zoo! een uitdaging .... van den fantasie-broer?
— Met welk recht, Termonde, heb jij háár leven bedorven?
Wat had jij dan in haar lief, toen je haar vroeg? Was 't dan
niet haar heerlijke rijkdom van gemoed.. .. van ziel .... van
talent? Was 't niet haar kracht van liefde .... en de onzegbare bekoring van haar zelve? De bekoring die over je kwam
van het geluid van haar stem.... van den glans van haar oogen....
van elke beweging van haar lichaam .... Was 't dan niet dat
alles? En was dat dan wèg toen je wist .... dat in haar verleden
een andere man was geweest? Wat begeerde je dan van die vrouw
dat je haar losliet toen je dat wist? Weet je 't niet? Kèn je je zelf
niet? Kan je niet in je zelf zien? Dan zal ik 't zèggen .... wat 't
in je was. . . . wat 't in je is: een verkapte perversiteit is 't ...
Termonde kwam op hem toe, om zijn mondhoeken trok 't:
— Jij maakt misbruik .... misbruik van je positie. Omdat je....
invalide bent en weet dat ik me daarom inhoud .... Maar anders.
Berthold haalde de schouders op:
— Erger dan je gedaan hebt, kan je niet meer doen. Het
kan me niet schelen wat je met mij doet. Ik, die Vera ken....
veel beter dan jij, en kan overzien..., wat jij nu nog niet kan....
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hoe ontzettend groot jouw verlies is .... ik wou je dát alleen gezegd hebben, en ook dat ik je eigenlijk beklaag. Want jij ....
die alles kan, alles krijgt wat je wil .... wien alles gelukt .... jij
kan dat ééne, dat grootste, mooiste niet: liefhebben. Met al je
gaven is er een treurige dorre onmacht in je om waarlijk lief te
hebben ... .
Termonde was naar 't raam gegaan, waar hij met het voorhoofd
tegen het glas gedrukt was blijven uitkijken; nu keerde hij zich
plotseling om naar Berthold, die doorsprak, inniger nu met stijgenden hartstocht:
— M'n god.... wéét je wel wat 't is.... je zelf te geven, je
zelf te vergeten? Je weg te geven, heel en al, in liefde? Te voelen
dat je niets bent, een onding, een dood ding, als je de liefde niet
hebt? Begrijp je wat 't is lief te hebben, trots alles wat er ook
gebeure, tegen alles in, en altijd nog meer, zonder iets voor je
zelf te vragen, zonder om je zelf te denken, te leven alleen voor
haar, en blij je smart te dragen als 't geluk is voor haar....
begrijp jij iets van die liefde, die alles kan, alles begrijpt, die
alles vergeeft, die grooter, rijker en sterker is dan alle dingen ?....
Zijn stem had getrild en hokte nu in een snik, heete tranen
bolden op achter de dood -lichte brilleglazen, zijn tanden sloegen
op elkaar als in koorts en de bloedgolf klopte in zijn slapen.
Termonde keek hem aan, getroffen door de verandering van
stem, door de emotie op dat gezicht, en plotseling doorschoot
hem de gedachte, de zekerheid, wist hij dat Berthold Vera lief
had.,.. Nooit was dat idee in hem opgekomen, nu was 't een
ontdekking, en in 't zelfde moment voelde hij een wreede aandrift
om 't hem sarrend toe te gooien, om zich te wreken over al de
vernederingen, die hij ondergaan had.... Een oogenblik was 't
maar.... toen schaamde hij zich al over de brute impulsie.
Hij zag Berthold met bevende hand naar den deurknop zoeken
en hij voelde plotseling een immens medelijden met dat bestaan
van renunciatie, zonder hoop, zonder toekomst....
Zijn stugge trots was in eens verweekt.. .. en 't werd heel
warm in hem van een groot meegevoel voor hen allemaal, voor
Berthold .... voor Vera.... en voor hemzelf ook....
Hij kwam naar de deur, stak zijn hand uit, zei gejaagd, afgebroken:
— Ga zóó niet weg.... god .... alles is een chaos in me.
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begrijp dat toch .... ik zweer je: ik heb er tegen gevochten ...
wat ik kon.. . . maar.
het kón niet anders.
Wij zijn allemaal .... ongelukkig .... allemaal....
Hunne handen sloten trillend ineen .... beiden snikten .... Toen
liet Berthold hem los, opende de deur. Hij deed een paar stappen
op het portaal, bleef weer staan, als verbijsterd zoekend naar het
licht. Toen sloeg hij de handen aan zijn hoofd:
— 0 god.... god! Ik ben blind!
..

.

..

.

Brussel, Rue Rogier.
(Schaerbeek.)
Als ik je goedheid niet kende, mijn trouwe Dickie, en niet
wist dat jij me altijd begrijpt en vergeeft en geduld met me
hebt, dan zou ik niet meer durven schrijven na.... ja 't zijn
werkelijk drie maanden! .... te hebben gezwegen, te hebben
uitgesteld telkens om je te danken voor ál wat je voor me
gedaan hebt bij ons vertrek uit den Haag. Drie maanden! M'n
god.... drie maanden pas.... hoe zullen de jaren omkomen.
hoe krijg ik ze weg .... achter me! Want, Dickie.
me voorstellen, dat ik hier nooit meer wegga. . .. dat kan ik
niet. Ik verbeeld me altijd dat ik hier een tijd, een onbepaalden
tijd blijven moet en achter dien tijd is er iets als een
vooruitzicht. Wat? dat weet ik niet .... m'n verstand zegt me,
dat er niets meer is.... dat mijn leven uit is.... dat 't achter
me ligt en dat ik nu nog moet voortbestaan om te wachten op
't einde. Maar als ik me dat voorstelde, dan had ik geen moed,
Dickie, dan zou ik niet kunnen. Ik moet op iets hopen, iets
lichts verwachten, ook al komt 't nooit, nooit meer voor ik
sterf.... Daar nu.... ik heb me laten verleiden om je mijn
somberste gedachten te schrijven, jij, Dickie, ontkomt zelfs in
de verte niet aan mijn „donkere dagen"! En toch, heusch ... .
ik ben moedig, ik bèn sterk en ik hou me groot, ik hou me
goed heel den dag voor Berthold. Hij mag niet denken, dat
ik den levensmoed verlies. Hij zelf is zoo sterk tegen zijn
vreeselijk lot. Hij is natuurlijk hier onder behandeling van een
specialiteit, die wel hoop geeft op eenige verbetering .... mits
alle emoties steeds vermeden worden. 0, Dickie, wat ben ik
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je dankbaar, dat jij hem toch nog hebt weten te bewegen om
met me mee te gaan. Hij weet niet hoeveel hij voor me is:
mijn zorg, mijn reden-om-te-leven ook, hij, die niet als „blinde"
met me mee wou, omdat hij me tot last zou zijn! Goddank,
dat je hem bijna met geweld hebt doen gaan, goddank, dat
ik nu voor hem zorgen kan en, wie weet, door mijn zorg hem
zijn gezichtsvermogen nog eenigszins teruggeven kan! We
wonen hier goed; het is vrij ver van 't drukke centrum, zoodat
Berthold rustig fantaseeren kan terwijl ik werk. Ik heb een
mooi modelletje, een jong meisje, donker als een Bohémienne;
als hij speelt is ze volmaakt in extase: zoo schilder ik haar,
en het zal vanzelf „Extase" heeten.
Van Maud kreeg ik een brief uit Boston, waarin ze er op
aandringt dat ik naar Amerika zal komen, waar ik, zooals
ze zegt, stellig „wealthy" zou worden met portretten schilderen
en lessen geven. Maar ik kan niet besluiten zoo ver weg te
gaan .... zoo heelemaal weg.... over de groote zee.... Het
is te ver..., van Holland. Schrijf me.... over alles ... .
Dickie. Over alles. Ik wil alles weten. Ik kan alles hooren. Dag
goeie, trouwe Dickie! Berthold groet je hartelijk.
Altijd je Vera.

De winter was streng over Brussel gegaan met dikke pakken
sneeuw, die op de daken en in de parken bleef liggen, terwijl
de straten zwartig van modder waren, vol zwaar geluid van
ratelende wagens, van stampende hoeven en knetterend zweep geknal. Meer naar 't centrum gonsden en belden de trammen,
kletsten vlug de dravende paardenstappen op 't asphalt der boulevards, scheen er vroeg avondlicht uit de café's en de winkelramen
naar buiten, was er iets van een Parijsch tintje aan 't leven der
straten, dat er kleur aan gaf en een schijn van warmte en welvaren.
Een enkele maal liepen Vera en Berthold gearmd door de lichte
avondstraten; in de verte hield men hen voor nouveaux mariés,
maar in 't voorbijgaan hoorden zij meermalen een medelijdende
opmerking over „ce pauvre monsieur!" Dan even trilde de hand
die op Vera's arm rustte en zakte droef Berthold's hoofd, tot Vera
opgewekt wist te troosten:
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— Maar niemand weet hoe prachtig we vooruitgaan, hè?
Dan vloeide weer hoop in hem, want het ging vooruit: langzaam, maar stellig. Achter de donkere glazen herleefden zachtjes
aan de verdofte oogen, lichtschuw nog en terugschrikkend
voor de minste inspanning, maar toch beterend, toch vooruit
gaande, langzaam aan, week na week. Het was een vooruitzicht
nu, een belofte van toekomst, waarna, wie weet, nog andere
vooruitzichten, nog meer beloften zouden opblinken .... lichtende
verschieten, die aan 't einde van deze jaren.... wie weet hoeveel
jaren.... op- schenen....
— Waar denk je aan, Vera? vroeg hij, omdat hij haar adem
sneller hoorde gaan en haar arm voelde gloeien:
Even wachtte ze, toen zei ze zacht:
— Ik dacht hoe gelukkig 't is dat we niets weten van de
toekomst .... dat er altijd nog licht kan zijn aan den horizon, als
het duistere nacht om ons is .... en dat er iets blijft als een
onsterfelijke hoop .... als we toch weten dat we niets meer te
wachten hebben .... Ze hield op, droomend .... Als in een
scherpe kneep voelde Berthold zijn hart samenkrimpen.
— Tbch nog altijd .... altijd om hèm .... steunde 't in
hem, onhoorbaar .... Een waas trok voor zijn oogen, vaster
klemde hij Vera's arm, zijn voeten strompelden.
— Pas op! Wat is er? vroeg Vera, zorgzaam-beangst.
De tanden klemde hij op elkaar, krachtig richtte hij zich op.
Toen was 't over.
— 't Is niets! Ik liep te nonchalant! zei hij luchtig.
Dickie schreef terug dat zij druk aan 't ziekenverplegen was:
haar vader ging zeer achteruit; over andere dingen sprak ze niet.
Vera had het couvert met trillende hand opengescheurd, zéker
dat ze iets hooren zou van 't eenige waarmee haar gedachten
bezig waren, dag en nacht.
Zoo lang gespannen was haar verwachting geweest, dat ze nu
den brief in haar schoot liet vallen, moedeloos plotseling, geheel
teleurgesteld en als ontkracht.
— Maar wat verwachtte ik dan? vroeg ze zich af -- wat kon
ik verwachten?
Zacht kreunde ze, snikte ze met droge oogen, wist toch
III
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immers dat ze niets meer wachten mocht en kon de hoop niet
dooden, de onsterfelijke, eeuwige, de van verre wenkende lichtende
troosteres.
Kort daarop was een annonce van den dood van Dickie's vader
gekomen en eenige weken later een brief uit Parijs:

Had je dat gedacht, dat ik je zoo voorbij zou sporen,
zonder je even te komen zien? Ik zou 't niet gedaan hebben
als ik niet vooruit had geweten binnenkort weer in den Haag
te moeten zijn voor de regeling van de familiezaken.
En waarom ik nu weer hier ben? Ten eerste tengevolge van
een brief van Dallart en ten tweede omdat ik bij niemand van
de familie in huis wou komen. Mondeling vertel ik je spoedig
alles uitvoerig, want..., natuurlijk blijf ik eenige dagen bij je
als ik weer langs Brussel kom. Goed?
Dag, beste!
Altijd je Dickie.
Het was een vroege lentedag toen Vera haar vriendin afhaalde
van 't station. In het rijtuig hield ze Dickie's hand vast, zacht
zeggend telkens:
— 0, ik ben zoo blij, dat ik je weer bij me heb.... ik ben
zoo blij ... .
En thuis, toen ze samen alleen zaten, kon ze niet langer wachten,
drong ze:
— Vertel nu, Dickie! Vertel nu alles ...
Dickie begon:
— Tijdens Papa's ziekte al kreeg ik Dallart's brief, zie je. . . . en....
— Vertel eerst van hèm.... Dickie .... van hèm .... viel Vera in.
Ze zagen elkaar aan: Vera's oogen hongerden naar bericht van
hem; toen vroeg Dickie verwonderd:
— Weet je dan niets .... lees je geen Hollandsche couranten?
— Neen , schudde Vera — neen....
Dickie weifelde nog.... 't was zoo pijnlijk. Zou ze er wel
over spreken? Maar Vera voorkwam haar, vroeg 't plotseling:
— Dus.... ze zijn getrouwd?
— Ja, knikte Dickie. — Ja, ze zijn getrouwd. Even sloot
Vera de oogen, duizelig alsof een slag op haar hoofd was gevallen;
ze steunde zachtjes.
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— Zie je nu wel, verweet Dickie — waarom vraag je er
naar.... 't maakt je immers maar ellendig.
— Wanneer? vroeg Vera.
— Begin December. Je begrijpt, er werd natuurlijk heel wat
over de zaak gepraat in den Haag; ze hebben de menschen een
maand of drie laten praten en toen zijn ze stilletjes zonder vertoon getrouwd.
— Waar wonen ze? Zeg me toch alles.... ik wil alles van hem
weten! dreef Vera door.
— Zij wonen nog niet in den Haag; ze zouden den heelen
winter in 't Zuiden blijven.
— In Italië zeker?! kreet Vera woest, ineens toegevende aan
een dolle jaloezie, dat hij met Ange die reis zou maken, hun
Italiaansche reis, die Remi en zij zich hadden gedroomd!
— Neen, zei Dickie — zij wou naar Algiers en naar Kaïro,
om daar 't mondaine winterseizoen mee te maken.
Vera ademde diep, toen zei ze na eenige oogenblikken:
— Dat is een reis voor haar .... niet voor hèm.
Dickie bewoog even de schouders:
— 0.... zij! toen besloot ze plotseling:
— Hoor eens, Vera, ik heb eerst geweifeld of ik 't je zeggen
zou, maar ik vind toch beter, dat je alles weet....
— Wat dan? schrikte Vera.
— Ik heb reden om Ange van zóó'n infamie te verdenken....
— Ach, Dickie!
— Wacht maar.... Je begrijpt, dat ik geen dag in Parijs was
of ik zocht van Herten op.
— Wat ?! riep Vera.
— Natuurlijk. Ik had lang genoeg mijn verontwaardiging opgekropt .... ik moèst mijn hart luchten .... hem eens al mijn
verachting voor z'n voeten gooien. Ik informeerde dadelijk naar
z'n adres .... hij was verhuisd .... en toen stond ik op een dag
ineens voor hem ...
Ik dacht, dat hij zóó dood viel..., zoo schrok hij. Lijkbleek
werd hij, z'n knieën waggelden .... z'n mond bleef openstaan....
zonder geluid te geven ...
Vera zei niets; de handen om haar knieën gevouwen bleef ze
stil voor zich uitstaren met een frons tusschen de oogen, de lippen
opeen geklemd.
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— Nu.... ik heb hem alles gezegd wat ik op 't hart had ...
alles..., Ik heb hem onder handen genomen tot hij eindelijk
huilend en wringend op den grond lag.... bah! Ik walgde van
hem.... ik kon 't gewoon niet meer aanzien, en ik wou weggaan, toen hij me plotseling terughield en ... .
— En? vroeg Vera.
— Toen zei hij dat hij me niet alles kón zeggen .... niet
macht zeggen .... maar dat hij niet zoo schuldig was als ik
meenen moest. Dat hij zwak, heel zwak was geweest en er nu
ontzettend berouw over had ... .
Vera trok de schouders op:
— Nu 't te laat is.
— Ja.... Toen vroeg hij me of ik nog iets voor hem zou
willen doen .... Dat zou zijn ...
Dickie keek Vera aan.
— een brief van hem aan Ange sturen.
— Aan Ange?!
Dickie knikte.
— Hij wist haar tegenwoordig adres niet..., ik ook trouwens.
niet, maar ik kan 't in den Haag wel te weten komen.
— Ange.... herhaalde Vera.
— En ik moest er uitdrukkelijk bij schrijven dat dit de laatste
was .... voor altijd de laatste....
De meisjes bleven elkaar aanzien, spraken nog niet, terwijl in
Vera de gedachten zich vormden, vervormden, en in al vaster en
scherper wordende omtrekken zich voor haar verduidelijkten ...
Toen haalde Dickie een gesloten onbeschreven couvert uit haar zak.
— Dit is hij, zei ze, hem om en om draaiend en betastend. —
En te denken dat hierin de oplossing is van 't raadsel, dat we
hierin zouden kunnen zien, wat er tusschen die twee is verhandeld...
in hoeverre Ange deel heeft.. schuld is aan alles ...
— Oh Dickie! fluisterde Vera.
— Ik moet je zeggen die brief brandt me in m'n zak. Ik heb
hem zoo al twintig maal in de hand gehad, bekeken en bevoeld
en ik vraag me af of ik eigenlijk niet 't recht heb ... .
— Nee.... o nee! schrikte Vera.
-- Misschien niet.... misschien ook wel.... Waarom moet
iemand verdacht worden van de schuld van een ander?.
— Hij is toch ook schuldig! riep Vera heftig.
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— Hoe 't zij.... als ik dien brief nog langer bij me draag,
dan hou ik 't geloof ik niet uit.
— Zend hem dan weg.... dadelijk.
— Waarheen?
— Naar mevrouw Termonde ...
— Die is ook op reis.... voor haar zenuwen; ze trok 't zich
zoo aan dat haar zoon nu toch met een artieste trouwde en dan
nogal met een „ chanteuse!". . . . Neen .... weet je wat? riep
Dickie plotseling — ik zal Ange's tante opzoeken .... Ange's
Brusselsche erftante, madame Normand, en haar eenvoudig Ange's
adres vragen.
— Ik heb geen adresboek of zoo iets.
— 0, dat vinden we wel! riep Dickie luchtig: de rijke madame
Normand zal wel chic wonen, in een mooi kwartier; dat zal
ik gemakkelijk genoeg uitvinden.
Het bleek niet zoo eenvoudig als Dickie dacht. Met telkens informeeren en van den eenen kant van de stad naar den anderen
gestuurd worden, was ze zelfs nog niet zoover gekomen dat zij
wist in welk kwartier tante Normand woonde.
— Ik zou 't maar opgeven, raadde Vera.
Maar Dickie hield koppig vol, wilde nu die onvindbare tante
ontmoeten, gaf niet op, keek alsof zij haar eigen plan wel had ...
en dat zou uitvoeren ook.
Eindelijk was ze te weten gekomen, dat er nog een paar Normands
in Molenbeek St. Jean woonden, waarvan één een oude dame was.
— Ik geef m'n nasporingen in de chique buurten op, zei
Dickie — vandaag neem ik de tram naar Molenbeek.
— Daar zal ze toch niet wonen.
— Ik ga er toch eens op af. Toe.... ga met me mee?
— Ik mee? schrikte Vera. — Waarvoor?
Maar Dickie vroeg zoo bepaald:
— Toe, doe 't.... voor mijn plezier! dat Vera niet weigeren
wou, al vond ze 't onaangenaam, en al begreep ze niet waartoe
't dienen kon.

,

— Waar breng je me, Dickie! zuchtte ze, toen zij in het
afgelegen kwartier kwamen met pakhuizen en bergplaatsen aan de
kade, met straten vol handelsdrukte en zwaar gerij van beladen
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wagens, waar zij in onverstaanbaar dialect de Vlaamsche sjouwers
en voerlui elkaar hoorden toeschreeuwen.
— Waar breng je me toch naar toe?
Dickie zocht:
-- Ik geloof, dat we er dadelijk zijn, zei ze.
Even later stond ze stil voor een hoog donker huis; beneden
was een open winkeltje van visch en kaas, uitstallend tot op de
stoep. Een dikke vrouw, met zwarte haar-komma's tot op haar
oogen, stond kaas te snijden.
Een benauwende scherpe geur dreef Vera eenige passen terug,
maar Dickie liet zich niet afschrikken en informeerde bij de dikke
madam of een familie Normand in het huis woonde.
— Madam Normand .... ah toet zulle; op den second.
— Gevonden hoor! wenkte Dickie tegen Vera die nog altijd
aarzelde, en veel liever buiten wou wachten.
Maar Dickie drong:
— Ga mee naar boven. ... toe..., ga mee! en nam haar
arm met zachte overreding. Zoo stegen zij samen de donkere nauwe
trappen op.
Op den second aangekomen keken zij rond op 't armoedige
portaaltje waar niemand verscheen, toen klopte Dickie maar eens
op een van die deuren. Het duurde eenige minuten.
— Hoor jij iets? vroeg Dickie gespannen.
Beiden bogen zich naar de deur, luisterend.
— Iemand zegt geloof ik: entrez! fluisterde Vera.
Weer luisterden ze; vogelgetetter klonk in de kamer en een
nasale stem riep weer: entrez, nondezju!
Dickie greep den knop: — Zou ik? weifelde ze. Meteen werd
de knop aan de binnenzijde omgedraaid en kwam in de deuropening
een klein tenger oud dametje in 't zwart met een kanten doekje
om 't hoofd.
— Pardon mevrouw .... begon Dickie — mogen wij ons voorstellen: kennissen van uw nichtje Angélique .... we komen u haar
complimenten brengen .... verzon ze er bij.
— Ach zóó! Ewèl .... komde ge binnen! antwoordde het
vrouwtje met een sterk Vlaamsch accent.
— Zai stille gai daar! riep ze naar een koperen kooi waar
een groene papagaai zat te schommelen en te schreeuwen. — Holà.
madame, entrez donc! riep hij weer.
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— Gade ge zitten? vroeg ze de meisjes, terwijl ze boos met
een klein beenig vuistje den vogel dreigde. Even was de lorre stil,
maar dadelijk klonk uit tal van kooien, aan den wand, voor 't
raam, op een kast, een concert van getitter en gekweel.
— Ach dan.... klaagde ze — zwaigt dan toch! en ze dribbelde
weer heen om een grooten geruiten doek over een van de kooien
te hangen. Nauwelijks zat ze of de lorre begon te fluiten....
— Och mevrouw, laat u hem maar, glimlachte Dickie die zag
dat de dame op 't punt was weer op te wippen.
— En heeft Angélique dan nog eens aan mai gedacht? Zoo
vele jaren heb ik niets van haar gehoord....
— Holà! Qu'importe? riep de lorre.
De meisjes zagen elkaar even aan: in jaren niets van haar gehoord .... blijkbaar wist ze dus niet eens dat Ange getrouwd was ...
— Ange is heel wel..., en.... ze wist dat ik naar Brussel
ging .... toen gaf ze mij de complimenten voor u mee!
Vera zweeg terwijl Dickie woorden zei; woorden zonder beteekenis,
woorden enkel maar om te vullen, om wat tijd weg te praten,
om 't kleine vogelmenschje niet te abrupt alleen te laten, die
nauwelijks luisterde en gedurig al haar drukke vogeltjes toesprak
en verbood. Woorden van haar waren nauwelijks noodig,
sprak 't kale armoedige kamertje niet genoeg, viel er nu al
geen nieuw schel licht op Ange's bezoeken aan Brussel, waar vandaan zij altijd terugkeerde met groote cadeaux van haar rijke
tante ! .... Zij hoorde Dickie zeggen:
— Ange studeert nog veel voor haar zang, zooals u weet.
— Zoo..., zoo? knikte de oude dame.
— In den tijd toen zij bij madame Marchesi studeerde waren wij
ook in Parijs.. .
— O ja .... bij Marchesi; ze studeerde heel druk. . . . heel druk.
Nu of nooit, dacht Dickie, en vroeg:
— Toen zag u haar zeker nog al veel?
Zachtjes schudde 't vrouwtje haar hoofd:
— Ach neen .... ze had 't altijd te druk..., geen taid
voor de ouwe tante! Ze is maar eens bij me geweest.... o ... .
al lang geleden.. .. toen ze naar Parijs toe ging ...
— Qu'importe? Bonjour madame! klonk 't uit de kooi en de
vogeltjes kwetterden, floten om 't hardst.
Dickie keek Vera even aan, ze stonden op:

344

LIEFDE.

— We willen u niet langer ophouden, mevrouw ... .
Gade ge al weg? — schrikte de dame — en gal hebt nog
niets gebruikt! en dadelijk scharrelde ze naar een kast, waar
zij karaflen en glazen uit zocht.
De meisjes bedankten, drongen al weer naar de deur, bedankten
nogmaals, namen haastig afscheid.

— Holà, holà! Qu'importe? Nondezju! hoorden zij zich nog naroepen, toen de deur al dicht was en zij strompelend en stootend
de nauwe donkere trappen afstommelden.
Nog zwegen beiden tot zij buiten kwamen, toen greep Dickie
Vera's arm:
— Vera.... ik was er al zeker van..., ik heb 't al lang gevóeld, gewéten ...
Nog kon Vera niet spreken, even snikte ze op, toen kreet ze:
— 0 god.... en dat is Remi's vrouw!

— En nu moet ik weer weg, zei Dickie op een dag.
Vera schrikte:
— 0 neen ! .... voelende hoe vreeselijk zij haar missen zou.
Dickie knikte:
— Heusch. Ik moet overmorgen in den Haag zijn en dan wacht
Dallart met ongeduld dat ik terugkom.
-- Ik zal je zoo erg missen..., klaagde Vera.
Dickie nam haar hand.
— Hoor eens.... Dallart heeft me noodig.... hij is op 't
oogenblik in een moeilijke periode .... twijfelende aan zijn werk,
aan zijn eigen kracht.
. neergeslagen door teleurstellingen ...
juist in een periode waar 't van een toeval..., een invloed ten
goede of ten kwade kan afhangen, of hij er boven op komt of
er onder door gaat.
die stemming schreef hij mij , toen ik Papa nog niet alleen
kon laten. Ik schreef hem terug zoo bemoedigend als ik kon,
en beloofde hem dat ik bij hem zou komen zoo gauw m'n vader
mij niet meer noodig had. Die belofte heb ik gehouden ...
ik ben naar hem toegegaan en toen zag ik pas hoe noodig hij me
had.... Ik weet niet wat ik heerlijker vond .... zijn aandoenlijke
innige dankbaarheid .... of de ontdekking, dat wij eigenlijk geen
..
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van beiden ooit van een ander zooveel hadden gehouden en we
elkaar weer terugvonden zooals we elkaar verlaten hadden....
Ze hield op.... plotseling beseffende, dat ze onbewust wreed
was in haar geluk. Ze zag Vera's oogen vol opwellende tranen en
in een élan van wroeging en vertroosting beloofde ze:
— Nog een week blijf ik bij je .... ik zal hem schrijven
dat 't moet.
— Neen , schudde Vera — je moet gaan. Ik begrijp 't te
goed hoe hij naar je verlangt... je moet naar hem toegaan....
zoo gauw mogelijk .... en dan kom ik bij je als jullie trouwen.
Even was 't stil, toen zei Dickie met een zachten glimlach:
— Maar wij trouwen niet ... .
— Waarom niet? Wil hij dat niet?
— Hij heeft 't me gevraagd .... maar ik heb geweigerd. Kijk
eens .... Dallart is zoo trouw en zoo onveranderlijk als misschien
géen ander. Wie zou zoo standvastig zijn liefde trouw blijven
als hij .... acht jaren lang? En die mooie trouw.... ik weet
't.... ik kèn hem..., zou breken .... als hij zich gebonden
voelde. Een band, waardoor hij zich zou gedwongen weten,
waardoor zijn vrije wil zou belemmerd worden, zou hem slecht
maken. Als mijn vriend zal hij me nooit bedriegen, nooit négligeeren .... en als mijn echtgenoot zou hij me ongelukkig maken. Zoo
is hij nu eenmaal..., als een ontembare volbloed .... die alles in
mekaar zou trappen als hij teugels voelde..., maar die volgt zoo
mak als een schaap, en die eet uit de hand, als hij maar los mag
loopen, en vrij kan blijven.
Zij lachten even allebei, toen ging ze door:
— Zie je, daarom ook moet Ik bij hem zijn, omdat ik hem
zoo heelemaal begrijp, zoo door en door ken. Met een andere
vrouw zou 't in minder dan geen tijd mis loopen. En met mij....
dat zal je zien. ... blijft 't een idylle tot in ons tachtigste jaar,
als Philemon en Baucis!
Vera staarde naar 't raam, waar groene bladen heen en weer
wuifden:
— Ja... . je hebt geloof ik gelijk. . jij begrijpt zooveel ...
Hoe kom je aan die menschenkennis? Ik heb die niet, hè? Heelemaal
niet .... ik vergis me altijd. Blijft mijn oog dan te veel aan uiterlijkheden hangen? Aan lijnen, tonen, kleuren?
— Daarom ben jij ook weer zoo veel knapper schilderes dan ik,
..
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troostte Dickie lachend. — Jij hebt naam gemaakt, en ik blijf m'n
leven lang als anonyma de Joconde copieeren voor Engelsche en

Amerikaansche touristen!
— 0, Dickie .... jij hebt 't beste deel! Naam maken .... m'n
god, wat heb ik daaraan! Bekend zijn .... geprezen worden.. .
aan de rampe hangen.... dat geeft immers geen geluk. 't Schilderen om 't schilderen, dat geeft mij geen voldoening. En ik
voel ook: ik kan niet verder, ik blijf staan.... of eigenlijk..., ik
ben achteruitgegaan....
— Hè, Vera!
— Het is zoo. Ik maak nu niet meer zoo iets als mijn Satyr....
als de kleine Frisia .... Toen, ja toen kon ik wat, toen hij me bezielde tot 't geven van 't méést- mogelijke .... Nu kan ik mezelf
niet meer aufschwingen tot die hoogte .... ik mis de goddelijke
vonk. Ze bleef naar buiten uitzien, met den diepen trek om haar
mond; toen zei ze:
— Dat komt misschien door mijn afkomst? .... door die
enkele druppelen Oostersch bloed.. . . geloof je niet? Omdat de
vrouw van 't Oosten niet op zichzelve staat.... omdat 't niet in
haar aard ligt alléen te leven.. .. Niet waar, de „ new woman"
is in het Westen geboren. Zoo'n Amerikaansche, Maud bijvoorbeeld, die zou alleen kunnen staan, sterk en zichzelve genoeg;
die ontleent geen kracht, geen bezieling aan den man. En ik. .
ik voel mijn bestaan onvolmaakt, half, verbroken.... Ze zuchtte;
een glimlachje, droefjes, vertrok even haar gezicht.
— Zie je, Dickie.... een beetje zelfkennis heb ik toch wel?

Dickie was vertrokken en 't scheen of met haar Vera's laatste
veerkracht was gegaan. Zij legde zich neer, energieloos als een
verdwaalde, die alle hoop verloren heeft ooit de veiligheid van
't lichte huis te vinden; zij bleef liggen onmachtig om zonder aansporing verder te gaan.
Zoolang ze niets wist kon zij hopen en uitzien naar den glans van
de verre verschieten; nu was 't weten gekomen en hardvochtig had 't
de belovende lichten gebluscht en haar gelaten in hopelooze duisternis.
Berthold zat voor de piano, trachtende te spelen, maar telkens
verbrak de melodie, gleed zijn hand van de toetsen, zonk in
doffe verslagenheid 't hoofd neer op de borst....
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De zonhitte brandde overdag. De nachten waren zwoel, vol
dreiging van onweer.
Gestrekt in rekking van verlangen lag Vera, doorwakende de
korte lichte Juni-nachten, denkende, denkende....
Het bloed brandde in haar, stak haar in de polsen, prikkelde
haar onder de huid, haar aderen zwollen en haar armen hieven
zich als om te omvatten het tartende ongrijpbare beeld dat haar
altijd aanzag uit 't duister, dat haar toelachte met den hoogmoedigen mond. Ze klemde de armen over haar borst, omknelde
zichzelf in sterielen liefde-drang, zonk dan neer, uitgeput, geënerveerd, machteloos snikkend in haar wanhoop van begeerende
dorstende, kennende, hartstochtelijke vrouw.
En omdat zij wist, zag zij te scherper, pijnigend duidelijker, 't
haar ontstolen liefdeleven, 't liefdeleven van hem en Ange ... .
zag zij hunne omhelzing gebeuren .... voelde zij hoe hij 't blonde
lichaampje liefkoosde.... En dan kreunend, krimpend van pijn,
wrong ze zich in haar kussen om niet te zien, om niet te weten,
drukte ze heftig de hand op haar oogen tot ze alles rood zag,
vurig-vlammend scharlaken -rood, dat als een laaiende brand 't al
overgloeide, 't al verteerde en verkoolde, tot er enkel zwartheid
bleef..., een zwarte sintelhoop en zwarte asch .... in de groote
zwarte leegheid alom....

Nog nooit had de zwaarte van melancolie zoo onverwinbaar op
haar gedrukt. Het model werd weggestuurd, de verf droogde in
op het palet, de schilderij vervaagde onder een laag stof en nauwe
vond Vera 's morgens den moed om op te staan en -voor-lijks
Berthold te gaan zorgen.
Telken morgen spiedde hij door de donkere brilleglazen of niet
een vluggere beweging, een glimlachende trek, van een weder opleven belofte zou geven, beluisterde hij haar stemgeluid of niet
een lichtere klank een luchtiger stemming kwam inluiden.
Maar loom, met doffe stem, deed ze lusteloos de gewone dingen,
ging dan naar haar atelier, waar ze toch geen penseel zou aanraken, waar ze maar droomen bleef, lui op haar bank, tot 't
avond was en ze beneden kwam om plichtmatig te gaan wandelen
met Berthold, of om stil te komen luisteren naar den weemoedigen
troost van zijn spel.
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Op een van die dagen dat zij weer dof-suffend neerlag, zonder
vorming en klaring van gedachten, schrikte ze plotseling op alsof
iets haar waarschuwend had wakker geroepen.
— Wat was 't ... ? Wat wachtte haar...? Ze kwam overeind,
streek zich over de slaap-loome oogen .... wist 't ton in eens:
't was de dag van den dokter. Zij moest Berthold brengen ...
hoe laat was 't .... hij wachtte misschien al. .
Haastig stond ze op, kwam in zijn kamer, vond hem daar niet,
zocht hem verder in de eetkamer .... Angstig glipte haar blik
naar de pendule.... 't was bijna een uur te laat! Ze riep 't
dienstmeisje .... hij kon toch niet alleen zijn gegaan.... zoo
iets dol gewaagds zou hij toch niet gedaan hebben ?
— Monsieur est sorti, Mademoiselle.
Groote god! Alleen is hij gegaan! Bijna blind door 't gekrioel
van de drukke straten, waar duizend gevaren hem bedreigen ...
verdwalen, vallen, overrijden .... 0, god.... god.... hoe kan
zij hem ook zoo vergeten! Waarom lag zij dan niets -nut te
suffen .... te luieren .... heel den dag.... en liet hèm alleen ...
liet hèm maar aan z'n lot ovcr ...
Fel beschuldigde ze zichzelve, verweet zich haar egoïst toegeven
aan den druk van melancolie, terwijl zij hèm naast zich had,
die zijn leven haar toewijdde .... die niets van haar terugkreeg
en die lijden moest mee met haar leed!
Alle loomheid was nu weg, een onrust dreef haar trap op trap
af.... allerlei plannen maakte ze om hem nog na te gaan, of om
hem tegemoet te gaan, hem te gaan halen. Maar ze wist niet
welken weg hij zou komen, hoe zou ze hem vinden in dat warnet
van straten? Ze stelde zich voor: de rue Royale zou hij
gaan.... en den Boulevard oversteken .... Een beklemming benam
haar den adem bij de gedachte aan de trammen en rijtuigen die
telkens uit zijstraten op de rue Royale uitliepen, bij 't zich voorstellen van de dringende drukte in de binnenstad, waar de dokter
woonde.
— Als hij maar een rijtuig genomen heeft, dacht ze, — hij zal
wel een rijtuig nemen, hoopte ze. Maar dadelijk daarop vreesde ze
weer, zag hem al liggen, aangereden, zag zij den oploop om
hem heen.... de mannen die iets droegen .... bloed op de steenen ... .
Haar angst werd steeds grooter: boven leunde ze uit een raam om
't te zien aankomen, den treurigen stoet .... vast overtuigd dat er iets
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gebeurd was en dat ze hem brengen zouden, gewond naar huis....
En op eens juichte ze uit: — Daar is hij! Berthold! Daar komt hij
aan! en zij holde de trappen af, rukte de deur open, liep hem
tegemoet op de straat.
— 0 bèn je daar, bèn je daar! hijgde ze — hoe kbn je dat doen....
waarom hèb je me niet geroepen, m'n god.... ik heb zóó in angst
gezeten!
Hij straalde. Hij was zoo trotsch, zoo gelukkig.
— Maar 't is immers best gegaan! praalde hij — Waarom zou
ik je roepen en storen , nu ik toch kan alleen, nu ik al zoover
ben dat ik je niet lastig hoef te vallen?
Vera schreide van ontspanning, drukte hem aldoor de hand.
— Zal je 't nooit meer doen? vroeg ze dringend.
Maar hij lachte en hij blufte:
— Ik wil je niet eens meer mee hebben! Ik ga veel liever alleen f
Zij dreigde:
— En ik laat je niet meer gaan hoor! En allebei schertsten ze
nu, plagend en lachend en voor 't eerst weer was er voor beiden
iets als een zachte zonne- koestering, wel bleekjes als van 'n
winter-zonnestraaltje, maar toch een oplichting en opklaring van delage donkere wolken die zoo lang alle licht aan hun leven ontnomen
hadden.
-

Een zachte schijn bleef weldadig na -lichten over hun samen-leven,
de angst om hem had Vera als bevrijd van haar drukkende melancolie en haar de kracht gegeven overeind te komen, staande te
blijven, zich niet meer over te geven aan den meesleependen
bitteren wellust van mijmering en van koestering van eigen leed.
Het viel haar niet licht af te zien van de weeke droomerijen en
weer dagelijks te schilderen, maar ze hield vol en leefde haar
leven weer om die beide heen: haar zorg en haar werk, willend
daarin haar steun en haar belooning vinden. En ze zag: hoe meer
zij gaf, des te meer kreeg zij terug van allebei, en des te sterker
voelde ze zich om te volharden. De dagen gleden na elkaar weg,
bijna alle gelijk, niet tellend, en bij herinnering zoo in elkaar
oplossend dat 't was alsof ze er nauwelijks geweest waren, of
zomer en herfst nauw verschillend, al maar gelijk, tot één versmolten, en bijna onopgemerkt voorbij geglipt waren. De kleine-
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belangrijkheden van warmer of kouder weer, van vroeger of later
donker worden, van zachter of scherper wind voor Berthold's oogen,
van 't slagen van Vera's schilderijen en preoccupatiën van verzendingen naar tentoonstellingen, vulden hun eentonig stille leven,
en zelf waren ze verwonderd wanneer ze terugkijkend zagen hoe
snel de seizoenen elkaar gevolgd en weer verdwenen waren.
Sedert Dickie's vertrek had Vera niets meer gehoord van Remi's
leven; wel schreef Dickie af en toe, maar ook zij had alle relatie
met Ange verbroken en had zelfs den bewusten brief van van Herten
weer teruggestuurd aan den schrijver, te vol als ze was van
afkeer en verdenking om nog iets met haar te doen te willen hebben.
Maar op een van de eerste winterdagen kwam een dikke brief
van Dickie; met bevende vingers scheurde Vera 't couvert open,
vol spanning en verwachting .... van goede of slechte tijding? ...
Ze wist 't niet, maar tijding zou 't zijn, dat voelde ze. Vluchtig
las ze het begin, wetend dat 't komen moest, dat ze 't dadelijk
vinden zou, na de eerste zinnen. Toen kwam 't ook:
.... Je herinnert je natuurlijk Vaubant, een van de disparu's
uit ons toenmalige clubje. Hij heeft al dien tijd gereisd,
gezworven, vandaar dat we nooit meer van hem hoorden. Nu
is hij terug, woont hij weer in Parijs en komt nogal veel bij
ons praten. Dallart is bizonder met zijn teekeningen ingenomen,
zijn etsen van Algiers, Marocco en Egypte zijn prachtig. Hij
heeft twee jaar in Cairo gewoond en den vorigen winter in 't
hotel du Nil..., je raadt wel wie ontmoet; ik heb hem natuurlijk alles daarvan laten vertellen, en omdat ik weet datje alles
van hen weten wilt, geef ik 't je zoo volledig mogelijk terug. Hij
vertelde dan dat hij op een middag op 't terras van 't hotel zat
met een clubje kennissen — de Europeesche kring is daar betrekkelijk klein zoodat men zich gauw aansluit — toen hij een van
de lui hoorde zeggen: „ Voilà la belle Hollandaise." Hij keek
op en herkende dadelijk z'n vroegere flirt: Ange! Natuurlijk
werd de kennismaking hernieuwd, werden de heeren aan elkaar
voorgesteld en van dien dag af was hij dikwijls in hun gezelschap, maakte hij excursies met hen naar de tempels, de
piramiden enz. Van Termonde zei hij „qu'il promenait un air
d'ennui et de lassitude" die niet wees op „une entente parfaite"
tusschen de echtgenooten, en zij sleepte daar een ris aanbidders
achter haar aan, waarvan éen wel zeer de préféré scheen te zijn.
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Die eene heette dan ook di Santecchi Allona en was een
Italiaansche prins, die zeldzaam losjes met geld omging en zooals
je begrijpt door een kluitje dames van allerlei nationaliteit werd
achterna -gezeten, die allen om 't hardst „Monsignore" 't hof
maakten. De prins scheen zeer door de „belle Hollandaise au
profil de Madone " ingepakt te zijn, natuurlijk tot furieuse jaloezie
van al de gedédaigneerde misses en frauleins !
Maar nu komt 't mooiste: Vaubant reist terug over Italië
en komt zoo ook in Sienna, de woonplaats van den „prins ".
Opeens krijgt hij den inval om zijn palazzo eens te gaan
opzoeken, waar Monsignore 't steeds druk over had. Je begrijpt
't al, hè? Keine Spur!! Toen wou Vaubant er 't rechte toch eens
van weten, hij informeerde, zocht, snuffelde.. . . en ontdekte
dat er in den heden Italiaanschen adel geen principe di Santecchi Allona bestaat! Vind je het niet mooi, zeg! Is 't niet
heerlijk, al die.... malle wijven draaiend en lonkend en visschend
naar god weet wat voor een avonturier die zich uitgeeft voor
prins!! Ik vroeg hem of hij Ange gewaarschuwd had. „Mais
non!" zei hij, „ puisqu'elle s'amuse ! "
Vera hield op, las niet verder. En zin bleef naklinken, een
zekerheid deed plotseling sneller haar hart kloppen, haar bloed
warmer vloeien door haar lichaam.
— Hij is niet gelukkig met Ange.... zij geeft hem geen geluk....
Zij herhaalde die woorden, sprak ze uit, halfluid, als om ze
werkelijk te hóoren, om werkelijk te wéten dat Ange hem niet
gegeven had, hem niet gaf wat zij, Vera, hem had kunnen geven....
Niet Ange had hem kunnen offeren elk oogenblik van haar leven,
elke gedachte, elk verlangen .... Niet zij had geweten hem te
streelen met zachtheid, hem te winnen met innigheid, hem te houden
met liefde.. .. Dat alles, die taak, had Vera als een heilige opdracht
haar in de handen gelegd, als een te kostbaren schat dien zij zelve
niet langer waardig was haar god aan de voeten te leggen ...
En dien schat had Ange uit de handen laten glippen; die opdracht
was zij ontrouw geworden....
Vera's hart sloeg snel, snel, energisch .... warm doorstroomde
haar het krachtige, hoopvolle leven .... en onbedwingbaar
klonk .... zong.... juichte 't in haar:
— Niet zij heeft 't hem gegeven.... Zij geeft hem geen geluk!
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Vera zat voor haar laatste schilderij: een jongensportret, rond
rose gezichtje in wit en blauw matrozenpak; het ventje was juist
door zijn bonne gehaald, had met vroeg-ridderlijke beleefdheid
gevraagd wanneer 't mademoiselle behagen zou dat hij terugkwam,
terwijl — Vera wist 't — de stil-zit séances den jongen ontzettend
zwaar vielen, en nu zacht-glimlachend , wat verteederd, zag ze 't rose
kopje aan en zette ze vlugjes een fond van lichte kleurtjes er om
heen. Wat was 't mooi, gáaf, zoo'n kinder-gezichtje. Wat een
kleuren, als bloesems .... 0 die lentebloei, die heerlijke vernieuwing
van den mensch in 't kind....
Het palet had ze neergelegd; met 't hoofd op haar beide handen
geleund bleef ze turen naar 't kind; weer ging ze geheel op in
gedachten en droomerijen, zonk de werkelijkheid weg, terwijl zij
steeg in de sfeer van het nooit-slapende verlangen....
Opeens keek ze op: ze hoorde een stap in de andere kamer, de
portière bewoog, ging op zij, een donkere figuur kwam in de opening.
Haar oogen openden wijd, ze voelde met een bons dat haar hart
versprong, toen kreet ze:
— Remit ....
Hij stond nog bij de deur, haar aanziende alsof zijn oogen dorstten
naar haar en hij zich niet kon verzadigen aan 't eens verlorene,
't zoo lang ontbeerde .... Aarzelend deed hij een paar stappen,
toen, bij haar, gleed hij neer op zijn knieën, 't hoofd bukkend als
een schuldige, smeekend:
— jaag me niet weg ...
— 0! riep ze in een schreeuw van geluk — 0 god! en ze boog
zich over hem en haar armen rondde ze om zijn hoofd, ze
omsloot hem met haar armen, zonder een woord, zonder een vraag,
van zelf, omdat hij de geliefde man was, omdat zij de zijne was
altijd, in alle eeuwigheid: ze nam hem tot zich, even zeker als ze
ademde, als ze leefde....
Hij keek op, zag haar liefde-stralend naar hem toegebogen gezicht,
toen haperde hij:
— Wil je me dan toch nog? Kan je dan weer van me houden?
Even lachte ze, snikkend:
— Maar ik heb nooit anders gedaan....
De armen strekte hij uit, hij omvatte haar heelemaal.
— God..., god .... wat heb ik jou gemist! Hoe kón ik
zonder je.... Ik heb zoo naar je verlangd .... al zoo lang,
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Vera .... al zoo lang! En jij hebt altijd van me gehouden....?
Jij houdt van me.... jij wil je nog over me ontfermen?
— 0 niet zoo, niet zoo! riep ze, zelf haar hoofd buigend
op zijn schouder. — Mijn zon ben je, mijn licht altijd, en mijn
leven is immers voor altijd van jou ... .
Vaster trok hij haar aan zich, hij hief haar gezicht op en bleef
haar zoo aanzien, niet meer met 't hoogmoedig glimlachje, maar
als deemoedig zag ze hem, hunkerend.
Ze verstond zijn oogen -vraag en zelve tot hem komend, gaf
zij hem haar zoen, die voor hen beiden was als een genade, te
groot en te overduizelend bijna om te begrijpen, om aan te nemen
en te dragen .... Zij leunden tegen elkaar, bleven zoo zitten, heel
stil in hun roes.
Maar een gedachte hield hem nog bezig, en eindelijk sprak hij
't uit:
— Maar wist je dan.... wist je 't, Vera? Weet je, dat.
dat zij.... weg is? Vraag je me niets?
Zij schudde zacht 't hoofd, fluisterde:
— Nu niet..., nu niet! .... later .... later .... Want dit
uur mocht niet ontwijd worden door te spreken daarover....
En wat deed 't er ook toe? Wat kon 't haar schelen waar zij
heen was, waar zij, tot-in- haar - merg-avonturierster, nu heengefladderd was?.... Naar den prins? Hopende misschien op een
couronne fermée? .... Wat deed 't er toe?.... Er was nu maar
éen belang, 't eenige in de heele wereld: Remi was bij haar en
zij hadden elkaar weergevonden. Dat was 't eenige .... en daarbuiten was niets ... .
Berthold maakte zich gereed om naar zijn dokter te gaan.
Geduldig wachtte hij nog wat, omdat Vera nog niet beneden
kwam. Hij wist dat ze aan 't jongensportret bezig was en hij
dacht er sterk over om maar weer alleen te gaan en haar niet te
storen. Maar zoo dringend had zij toen gevraagd of hij niet meer
zonder haar op straat zou komen, dat hij besloot eens even naar
boven te gaan en te zien of hij haar kon overhalen om ditmaal
rustig aan haar werk te blijven. Hij kwam boven in de voorkamer,
wilde de portière openschuiven toen hij zachte stemmen in 't atelier
hoorde.
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— 0 er is iemand.... dacht hij — dan ga ik maar stilletjes heen.
Hij keerde al terug toen hij plotseling stil hield, 't hoofd vooruit
strak-gespannen gezicht .... Zijn handen zochten een-gestokn,m
rustpunt, klampten zich aan een stoel....
Zoo bleef hij staan, half voorover-gebogen, met hijgenden adem
voor zich uitstarend als verdwaasd. Een vreemde duizeligheid draaide
in zijn hoofd, alsof hij zou vallen als hij dien stoel losliet en toch
wist hij dat hij weg moest, dat hij daar niet kon blijven luisteren,
dat hij weg wou, deze kamer uit.... Hij richtte zich op, steunde
zich nu langs de tafel, schoof stil naar de deur die opende op 't
portaal, gleed met zijn hand langs de trapleuning, stond toen beneden bij de voordeur. Hij snakte naar buitenlucht, in 't huis was 't
hem alsof hij stikken zou; hij nam zijn hoed, opende de straatdeur.
Ha.... de lucht! Goddank de koude, blazende winterlucht! Nu
loopen, flink loopen .... Niet denken, dat komt later wel.... nu
maar eerst .... Wat klonk haar stem nu anders .... zoo innig,
zoo sprak zij nooit tegen anderen .... Na alles wat er gebeurd was
had hij dus maar even te komen .... had hij maar te verschijnen
en dadelijk .... onmiddellijk had hij haar weer.... Dan was 't bij
haar toch ook nooit uit geweest .... dacht ze aan hem , verlangde
ze naar hem altijd.... Arm lief. ... lief kind.... dat was ook
geen leven voor haar.... dat doode eentonige leven naast een halfblinde .... Nu kon 't leven voor haar nog op-nieuw beginnen....
goddank kon zij nog gelukkig worden .... Ja.... kom, en nu
niet meer denken .... Voor haar is 't geluk .... de rest komt er
niet op aan ... .
Hij sloeg de oogen op, trachtte te zien waar hij nu was, maar
alles stond vaag en bewoog nevelig om hem heen. Wat een mist.
wat is 't vroeg donker vandaag .... alles beweegt zoo raar .... ik
geloof toch dat ik duizelig ben.... Nu dat gaat wel weer over....
maar flink voortloopen, en niet dènken .... niet over mijzelf denken .... Zij moet gelukkig worden.... dat is alles.... 't andere
doet er niets toe.... dat doet er niets toe....
Hij kwam nu in drukkere straten waar de menschen dicht om
hem heen waren en in 'n gonzend geraas rijtuigen voorbij -schichtten,
karren zwaar-ratelend den weg versperden in de aldoor dichter en
zwaarder wordende grauwe mist....
Hij bleef even staan, nam zijn hoed af, vroeg aan iemand dien
hij niet kon onderscheiden, waar hij was, of 't nog ver was van
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de rue de l'Ecuyer waar zijn dokter woonde. De ander sloeg van
verbazing zijn handen in de lucht:
— Comment ! Si eest loin! Vous vous trouvez à Ixelles! Faudra
encore une bonne demi-heure pour marcher jusque là!
Berthold bedankte, luisterde al niet meer naar de raadgevingen
om een voiture te nemen of een tram .... keerde maar om,
liep maar voort langs de vaag- en groot-donker voorbij -rollende
wagens, door de menschenvolte. Het trottoir hield op, hier moest
hij zeker de straat oversteken....
Plotseling voelde hij om zich heen dichtere volte, sneller geratel
hoorde hij vlak achter zich ... .
— Attention....! 'tention ! ! schreeuwden angst- schorre stemmen en in 't zelfde oogenblik stootte iets hem in den rug met
zoon kracht dat hij voorover sloeg, plat op de straat .... nog
wist hij 't zware geweldige dat over hem kwam.. .. 't stem- lawaai
en 't heftig beweeg om hem heen..., toen werd alles donker en
wist hij niets meer.
Op de groote lichte ziekenzaal stonden Vera en Remi bij 't
witte bed waar hij nu lag, 't hoofd in verband. Hij zag hen niet,
was nog altijd niet bij kennis gekomen, lag bijna voortdurend
zacht te praten, onverstaanbaar. Radeloos greep Vera de hand van
de stil-daar - zorgende zuster, smeekte haar te zeggen of er hoop
was, hoop dat hij beter werd?
De non keek haar in de donker -omkringde tranen-volle oogen,
en als zacht- berispend maakte zij haar koele hand los:
-- On espère toujours, mademoiselle, et on prie pour lui ... .
— Dus is de wond ernstig? drong Vera hardnekkig — diep?
Lijdt hij erg?
— Monsieur ne souffre pas, antwoordde de non kalm.
— Maar is de wond doodelijk? hield Vera vol. Toen, met 't
onbewogen gezicht van de verpleegster die er dagelijks zoo velen
ziet heengaan en die ook voor zichzelve even vertrouwd is met
den dood als met het leven, zei ze rustig:
— La volonté de Dieu soit faite ... .
— Remi! klaagde Vera wanhopig. — Vraag jij 't haar .... ze
zegt 't mij niet 1 . .
— Lieveling.... stil .... stil ...
Zij boog zich over 't bed, riep Berthold bij zijn naam, maar
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hij bleef door- murmelen, af en toe 't verhitte hoofd heen en weer
schuivend, telkens de handen onrustig bewegend op 't dek in de
koorts, die stijgend was tegen den nacht.
Juist haalde de zuster de thermometer van zijn borst, snel keek
Vera op, zag 't kwik hoog gerezen....
— 0 God.... o god.... hij zal sterven..., riep ze snikkend —
hij gaat dood .... dóód .... door mijn schuld ... .
Remi legde zijn arm om haar heen, voerde haar weg, de zaal
uit, de gangen door.... Buiten in 't rijtuig lag Vera tegen hem
aan, gebroken, weeklagend haar schuld .... haar schuld ...
Toen zei hij 't haar, dat 't misschien béter zoo was. Beter voor
hem..., omdat.... wist zij 't dan niet? Had zij 't nooit begrepen,
dat hij.... van haar hield?.... Van haar hield, niet als een broer...
Dat hij haar lief had ...
Vera keek op in haar tranen .... — Lief had? vroeg ze.
Ja, had ze dat dan nooit gezien .... gemerkt?
Zacht nadenkend schudde zij van neen .... Neen nooit.... Daar
had ze nooit over gedacht, dat was nooit in haar opgekomen....
— Neen .... schudde ze.... — wel nee....
— Het is de waarheid, Vera; ik wist 't, en Truus wist 't
ook....
Wist Truus 't ook.... zij die scherp keek, had zij 't gezien ... .
Was zij zelf dan weer zoo blind geweest .... zoo ziende blind ? ....
Ze hoorde Remi's stem, vragende of ze 't nu niet anders inzag ...? Dat 't heel zwaar, heel wreed voor hem zou geweest zijn
om hun geluk, hun liefde aan te zien, hen samen te weten altijd?
Was 't voor hèm dan niet beter..., veel beter.... gestorven te zijn,
zacht..., zonder lijden .... vóor hij dat wist, voordat hij weten
kon dat zij elkaar weer hadden gevonden voor altijd ... .
Remi sprak door en langzaam bedaarden Vera's snikken, wist
hij haar te kalmeeren door zijn stem.
Maar in hen beiden bleef de pijn, niet te stillen, om 't ontzettend wreede dat nooit geluk kan komen zonder smart, dat
hij die in 't volle zonlicht staat, de lange zwarte schaduw werpen
moet, en den lichtschijn móet ontnemen aan hen dien 't leven
noodlottig achter hem geschoven heeft....
—

Toen zij terugkwamen den volgenden dag was de koorts nog
niet af en de patiënt nog steeds buiten kennis. Vera zag een andere
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jongere zuster op de zaal, klampte zich aan haar, bad haar te

zeggen zooals 't was.
Toen hoorde zij 't, bijna kalm. Er was geen hoop meer. Vóor
den nacht zou 't afloopen. Maar hij leed niet. Hij sprak soms
nog, en af en toe zong, neuriede hij zachtjes. Hij lag meest met
gesloten oogen, de vingers speelden voortdurend op het laken.
Vera zat naast hem, zij voelde den koortsgloed stijgende van
zijn hoofd naar 't hare toen zij zich boog over zijn gezicht. Weer
bewogen zijn lippen en nu verstond zij duidelijk dat hij haar naam
zei..., telkens weer háar naam. Haar tranen drupten op zijn voor
toen boog zij zich dieper, en voor 't eerst en voor 't-hofd.
laatst drukte zij haar bevenden snikkenden mond op den zijnen,
gaf zij hem den eenigen zoen, dien hij stervend, onbewust, van
zijn liefde ontving.

AVONDMIST
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

Zoetjes, over heel de vlakte
scheert en sprietelstraalt
't roze licht des avonds .... In de warme wakte
hijgt het land en ademhaalt.
Langs den gerskant en op 't bloote,
waar, verspreid,

eene groote
kudde weidt,
trekken op en sluierslepen
versche strepen
wittigheid.
Donker schijnt daarop de wittigheid der vachten.
Leunende op
zijne schop,
in gedachten
staart de schaper in den smoor.
Bei zijn honden, zwart en spichtig,
nu al achter, dan al voor,
schieten ruw of gaan omzichtig
gansch de grijze kudde door.
Schichtig
hupt een lam
naast zijn moeder op den dam.
Ver somtijds en buiten ooge,
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beurt een bruine kop omhooge,
bokt en bult een jonge ram.
De andren drommen, druilen,
dicht bijeen, en keeren slechts
met veel rooi hun zoete muilen
links of rechts.
Langzaam en gelaten,
moede alvast,
dobberen ze en blaten....
en de nevel wast.
Hunne
dunne
pooten staan
overstroomd, en, onderaan,
duiken
reeds de buiken.
De oude wolle klamt en klist.
Borsten, schoften, koppen, ooren,
gaan verloren

in den mist.
't Is al wit, al zee, al doomend leven.
Zon en kudde zijn versmoord;
en de schaper, die nog even
't zwarte lijf naar boven boort,
vlot, als 't ware op ongewisse golven voort.
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PROSPER VAN HOVE.

VERBROEDERING.

Minister Kuyper heeft een officieel bezoek gebracht aan België,
en weer hebben de couranten druk gesproken van toenadering,
verbroedering, verbonden en tractaten tusschen Noord en Zuid.
Vooral de Noord - Nederlandsche couranten hebben het er druk over
gehad. De Belgische minder. Hier had het bezoek van den Hollandschen „premier" vooral een „succès de curiosité". Het heeft heel
eventjes hier de menschen geïnteresseerd te raden waarom hij wel
mocht komen, en te weten hoe en waaraan hij zijn dagen besteedde,
en hoe hij er uit zag, en hoe hij gekleed was. Toevallig hoorde ik
van een dame die hem gezien had, dat hij er uitzag als een welgedane heereboer, en, voor een minister, vrij slordig en on-elegant
gekleed was.
De opmerking van die dame is nog al typisch. Zij geeft in haar
nuchterheid eenigszins de synthesis van de oppervlakkige manier
waarop men over 't algemeen in België dit bezoek beschouwd heeft.
Wij kennen in België de Hollanders niet. Hoogst zelden lezen wij
een Hollandsch boek, en zoo goed als nooit een Hollandsche courant.
Zoo weten wij van het Hollandsche leven niets of slechts heel weinig
af. Deze toestand komt echter geenszins uit een gevoel van moedwillige antipathie voor. Hij komt voor uit iets dat ik in dit geval
beschouw als erger dan antipathie: uit onverschilligheid. Holland
interesseert ons niet. Van de vijandschap — de artificiëele vijandschap — van 1830 is niet bij ons overgebleven, en mocht Hare
Majesteit de Koningin van Nederland aan België een bezoek willen
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brengen, verwonderd zou Zij zijn over de hartstochtelijke geestdrift
waarmede Zij ongetwijfeld zou bejegend worden. En toch zou deze
geestdrift niet veel meer beduiden dan persoonlijke sympathie en
bewondering voor Haar. Zij staat voor ons als omkransd met een
aureool van zachte glorie en beschermende liefelijkheid, sinds haar
moedige houding ten gunste van Kruger.
Alleen omdat wij haar volk niet kennen, zou bij ons die groote
sympathie voor Haar tot haar volk niet kunnen overgaan.
Waaraan ligt dan de schuld dat twee volken van den zelfden stam
nog steeds als vreemdelingen tegenover elkander staan?
Het zou mij veel te verre brengen hier deze oorzaken in al hun
omstandigheden te ontleden. Ik zou daarvoor den loop moeten herhalen van ons beider gansche, welbekende geschiedenis. De vervreemding dagteekent van vóór onze eerste scheiding. Maar die vervreemding is er: ziedaar het onomstootbaar feit.
België heeft zich in den loop der tijden geheel anders ontwikkeld
dan Nederland. De noorder- provinciën zijn zelfstandig gebleven, en
wij kwamen onder den invloed van het „romanisme", den invloed
van Frankrijk.
Of die invloed voor ons goed dan slecht was laat ik ook nog
even buiten bespreking. Ik constateer maar eenvoudig het feit: wij
kwamen onder den invloed van Frankrijk, die ons anders maakte
dan wij oorspronkelijk waren.
Invloed. Geen volkomen assimilatie. Wij verloren grootendee is
de levende kracht onzer taal — het Vlaamsch — en kregen daarvoor in de plaats: „un francais approximatif" een soort van
surrogaat-taal, die tamelijk nauw verwant was aan de Fransche.
Nu nog zeggen de meegaande Franschen die ons hooren spreken:
„ nous vous comprenons bien, nous comprenons à peu pres tout ce
que vous dites, quoi que vous le disiez autrement que nous."
Slechts enkelen onder ons wisten te kiezen. Ik bedoel hier voornamelijk onze wetenschappelijke mannen, en nog meer speciaal
onze litteraire kunstenaars. De eenen kozen beslist de Fransche taal
tot voertuig hunner gedachten, de anderen de Nederlandsche. Namen
behoef ik wel niet te noemen, eenieder kent ze. Toch wensch ik mij
even bij éen enkel, hoogst belangwekkend voorbeeld van den tegen
tijd op te houden. Ik bedoel den wereldberoemden Belg-wordigen
Maurice Maeterlinck. Hij is door en door Vlaming. Zijn ziel is
Vlaamsch, en toch is hij door 't middel van de Fransche taal
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wereldberoemd geworden. Hoe zou het geweest zijn had hij van 't
begin af in zijn eigen taal — in 't Vlaamsch — gedacht en geschreven? Ik geloof dat wij met zekerheid mogen aannemen dat
zijn werk en zijn roem, en dus ook de goede kracht die van zijn
werk en roem zijn uitgegaan, veel geringer was gebleven, had hij
zich enkel in zijn moedertaal weten uit te drukken. Het zou zich
zonder twijfel veel minder verspreid hebben; en toch..., toch
zouden die kracht en die roem, hoewel kleiner, wellicht van zuiverder gehalte en blijvender duur zijn geweest, omdat zij rechtstreeks uit hun echten oorsprong zouden zijn ontstaan. Dit neemt
niet weg dat zij allen die beslist af het Fransch , Of het Nederlandsch
wisten te kiezen, in elk geval krachtige uitzonderingen waren, die
een hybridisch bestaan niet konden leven. Maar de overgroote massa
liet zich gedwee overrompelen, en werd noch Fransch, noch Neder
maar Belgisch.
-landsch,
Dat is de langzame vorming en wording geweest van 't werk van
vele jaren: „1'áme Beige!" En heden ten dage zijner mannen van
groote beteekenis, — als Edmond Picard, b. v. — die recht van
bestaan eischen voor dit van lieverlede reëel geworden hybridisch
verschijnsel: „ 1'áme Beige!"
Waarom ook niet, aangezien het nu niet meer iets artificiëels is,
maar iets dat werkelijk bestaat, met eigen spraak en eigen zeden?
En de vraag komt in ons op: moest het niet onvermijdelijk zoo
gebeuren, wanneer men denkt aan de geographische ligging van
het land en vooral aan den overheerschenden invloed van den
katholieken godsdienst? Waarom bleven wij steeds zoo weerbarstig
tegen het protestantisme? Omdat ons volk, evenals het Fransche
volk, tot in zijn merg doordrongen is van romanisme. De Fransche
invloed moest over ons maar neerkomen; wij hadden geen ziertje
kracht meer om er ons tegen te verzetten. Het protestantsche
Duitschland , het protestantsche Nederland, waar het eigen volk
van onzen eigen stam leefde, zij konden ons helpen noch verdedigen,
omdat wij het niet meer verlangden, omdat wij, door eeuwen van
ontaarding, anders geworden waren dan wij, trouw gebleven aan
onzen oorspronkelijken aard, hadden moeten zijn.
Eeuwen van ontaarding! dáár ligt de schuld. En wie ons nu
vraagt in eens heel het verleden te herstellen, vraagt eenvoudig iets
onmogelijks. Daarom ook acht ik steeds zoo oppervlakkig, zoo
onbillijk en zoo valsch de voortdurende uitvallen van de meesten
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onzer Vlaamschgezinden tegen de verfransching van ons volk. Ons
volk is heel natuurlijk geworden, niet wat onze moreele overheerschers er van gemaakt hebben, maar wèl wat onze eigen voorvaders er van hebben laten maken. Zij waren rijp voor vreemden
invloed en w ij dragen de gevolgen van hun zwakheid. Onze verbastering is oprecht, is ons een tweede natuur geworden. En jaren,
lange jaren zal het duren, voor het oorspronkelijk nationaliteitsgevoel, dat toch, — en sterker dan men denkt, — aan het
ontwaken is, de kracht zal hebben om het juk der ontaarding van
zich af te schudden.
Wie zal ons, Vlamingen, daarin helpen ? Want alleen vermogen
wij niets; wij zijn te zwak geworden! Holland kan en moet het
doen, indién ten minste Holland zelf niet te zwak of te onverschillig
is geworden om te voelen welk een hooge, heilige plicht het
dwingt, een tak van zijn eigen ras en stam weer tot zelfbewustzijn
te verheffen. Holland mag dan ook niet langer met een soort van
toegevende minachting op ons neerzien. Holland moet ons het kwaad
der verleden eeuwen kwijtschelden; het moet zich meer en meer
aan ons vertoonen, zelf weer tot ons komen, en ons de hulpvaardige broederlijke hand der verlossing toereiken.
Wij , kinderen van den tegenwoordigen tijd, hebben niets misdaan. Wij zijn enkel de slachtoffers van een te zwak verleden.
Wij vragen om hulp!

GROOTE GEBEURTENIS
DOOR

FRITS LEONHARD.

Warm, met bezweet-gloeiende hoofden van het draven langs de
straat, lawaaiden ze holder-de-bolder naar boven. Beneden langs
de huizen tierde het geschreeuw en gejoel van de uit school
stormende kinderen. Voorbij de open portalen schaterde 't helle,
optaterende gelach van stoeiende jongens. Hooger klauterden de
kinderen op tegen de versleten trappen tot naar het duister portaaltje
vóór aan de gang. Zoo, uit 't klaterend licht van de straat op
de overloopgang in zijn benauwenden koker van duistere muren
en laagplettenden zolder, stonden ze hijgend stil, verblind in het
duister. Achter hen aan, stommelde nog 't broertje met regelmatig
geplak van zijn handen en voeten.
„Kom nou Dannetje-lijs ! " plaagde 't meisje ongeduldig, met
teemerig nagerek van haar stem. Met één hand geklemd om de
krakende leuning, de ander in duister getast voor zich uit naar den
opklauterenden jongen, stampte ze boos ongeduldig,,.... gossie-nikke
wat een jongen .... nou.... kom-ie .... vooruit nou!"
Onder het vermoeiend geklim, brabbelde 't klein-mannetjes-joggie
in wartaal terug.
„Nou allemachies," drifte 't schelle stemmetje opnieuw „geef je
hand dan, dan zalle we je optrekken. Gerrit! haak-an, waar is je
hand!" kommandeerde ze moedertjes-bazig naar den anderen jongen,
achter haar rokken. „ Haak-an dan, heb-ie-vast ! " praatte ze naar
het benauwd kijkende joggie terug.
„ ja ! " schreeuwde hij met angstige stem uit het duister „as-ie
maar niet meer zoo hard doet as gisteren."
„ Ach gossie .... heb-ie je koppie gestoote ... ?" meelijdde ze
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met een klein sarrend stemmetje, „lummel, bè jij nou een jongen,
hou vast hoor!"
Met een driftig beweeg van de scharmaaiende beenen, klauterde
de jongen naar boven. De anderen, de handen geschakeld, trokken
hem gierend van pret op naar het duister portaal. Zijn krom -waggelende beentjes spartelden in wild-hevig gezoek naar de treden.
Ze schaterden van het lachen onder 't wanhopig lawaai van zijn
krabbelende beenen in 't pikke donker.
„Hóhóhóhó ! " angst -gilde de jongen toen ze hem boven hadden
en hem, hikkend van pret, in het donker nog voortsleepten met
zijn hoofd riggelend tegen de stangen der leuning.
„Nou zet niet zoo'n keel op," bromde ze met een gemaakt
om hem bang te maken, „mot je op je kop hebben-barschetm
van moeder, .... die was al niet piender, en dan nog dat lawaai."
Zich kleintjes verkneukelend dat dat apie haar booslachend gezicht
toch niet kon zien, trokken ze hem, toen hij opgekrabbeld was,
joelend voort door het donkere gangetje. Drift- trippelend in het
angstige donker met het duister van de oppijlerende muren, angstschreeuwde de jongen 't uit.
„Asje je bek niet houdt, haal ik de duvel hoor," dreigde ze.
„Net een mager varreke ! "
Met een smak tuimelden ze tegelijk tegen de krakende keukendeur.
„ Háháháhá .... ! " schaterden ze 't uit ,, heb•ie je niet bezeerd!"
„Alle-jésus wat een lawaai ! " barstte een stem uit de keuken
terug. „Meid, denk om je moeder die leit."
De kinderen stonden even verrast, zagen de dik-proppige buurvrouw- van-boven in het pijplaaig keukentje.
„Wat doet die hier ?" fluisterde de jongen verbaasd.
„Ja, wat doet die hier, hè, die 's van boven."
Verrast draaide de vrouw 't papperig hoofd met de warrige
haren om op 't lawaaiend rumoer van de kinderen.
,..Z66.... zóó.... benne jelui d'r al", lachte ze even benepen
en dook 't hoofd weer terug in de kast. De dikke nek -met-halsdoek,
de bot- wringende schouders en borst-vooruit, verdwenen brutaal
weg in 't hokkige kastje. Een reep wit van het opgerokken jakje,
de spannende rok met twee bengelende bandjes, waren zichtbaar,
de hielen zwart, blauwig gestopt, wipten op in de toffels. Als benauwend geluid uit een toegesnoerde keel klonk haar pratende
stem vragend, onzeker-gedempt in het duistere hokje.
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„ ... Z66.... z66,... nou jelui benne vroeg .... enne.... is
't al zoo laat ?.... nou, ga nou maar 's achter kijken, je moeder
die legt effies, hoor."
„Wat zeg je dáárvan, hè Annie," fluisterde de jongen overbluft
„wat doet ze hier ?"
„Ja wat doet ze hier, 't lijkt wel of 't háár keuken is."
„Is moeder dan ziek ?"
„Nou ziek .... ziek," treuzelde de vrouw, „as-ie maar geen
lawaai maakt."
De kleinste lag op den grond, met zijn hoofd voor de deur en
gluurde naar binnen.
„Ik zie baardje," grinnikte hij met glurende oogjes door een
kier van de deur de kamer bespiedend, „ze het die rooie kat ook,
hihihi,... ze lacht."
„ Hou je bek," toffelde 't meisje verrast „anders het ze 'tin de
gaten; waarzoo ? "
„As-ie door 't kiertje kijkt .... hihihi."
Met de hoofden dicht bij elkaar, de kleinste op handen en knieën
als opgerold mormel op den grond, gluurden ze vragend-verbaasd
in de kamer.
„Enne 'k zie de moeder-van-Jannie ook," grinnikte 't joggle
uitgelaten.
„Wat doen die hier toch ?" zei de jongen en smakte met een
knie-knik de los kierende deur in de kamer.
't Broertje, nog glurend, tuimelde binnen, tikte pijnstootend zijn
hoofd tegen een stoel.
„Gossie, hou jelui koest!" knarste een verweerd roestig kraakstemmetje uit een hoek van de kamer „denk om je moeder, die leit."
't Wijfje knipperde even de oude glurende oogjes, trok 't mummelend mondje door 't ongewoon heftig beweeg van de kinderen
te zaam tot een boos toeterend snuitje. De skelet-dorre handen
streelden zacht-innigend de wel doorvoede kater over zijn glanzende
huid. Vadsig warm, lag hij zwaar in haar schoot. 't Beest knorde, knip
naar het blazend grimassen-gezicht van den jongen.-ogdewijsr
„Asje 'm sart" kribde het vrouwtje waarschuwend, bescherm koesterend de zat-volle kat hoog in haar schoot, „dan krabt-ie je
zóó je oogen uit, hoor."
De oudsten stonden even beteuterd, keken elkaar slim in de
brutale gezichten, pret-lachten vermetel met schitterende oogjes
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naar 't weggezakt wijfje met de harige kat. Ze kregen schik in de
leutige boel.
Zoo maar bij de alkoof met den roodharigen kater in haar schoot,
zat het verdroogd dorre vrouwke van naast-uit -'t-huisje. De opwippende kin welig omdonsd met wollige haartjes van baard, brutaal scherp vooruit. De kralende oogjes gluurden gedwongen -lachend
van het bed naar de- kinderen - bij -de deur en dan weer benepen
terug naar de knokige handen met de pluizende vingers. Zoo, dicht
bij het bed, konden ze haar duidelijk zien. Ze smoesden met pret-lachende geluidjes. Als 't vrouwtje bij wijlen op straat kwam, voor
een luchie- buiten - haar-deur, gluurden de kinderen van alle kanten
om haar heen uit de trappen. Dan starden grimmige oogen, grijnsden
vertrokken gezichten met angst- klauwende handen sarrend naar de
weelderige huiskat.
„Wat doen ze hier allemaal?" zeurde de kleinste, kribbig dat-ie
zijn moeder niet zag.
„Nou, moeder was al niet lekker," snapte 't meisje terug „en
ze had toch al hoofdpijn."
De andere buurvrouw troonde breed achter de tafel. 't Zondagsche
theelichtje was aan. Op een bordje lag brood en een overgebleven
stuk koek van den zondag. D'r was een stuk af. De kinderen
keken elkaar te gelijk in de oogen.
„Heb-ie me Jan en de kleine meid ook gezien, Annie?" vroeg de
vrouw over tafel.
„Ja, op straat," zei de jongen kort, met strak turende oogen
naar het stuk koek op de tafel,.. . 't mes lag er bij met kruimels
er aan .... én er naast.
„ Had -ze maar effe meêgenomen," praatte de vrouw in gedachten
voort „dan hadden ze ook nog effies kenne komme."
De kinderen gaven geen antwoord, keken ademloos naar haar
overal -wegwetende handen op tafel. De mouwen waren opgerokken,
strak, tot onder den elboog. De robuste armen persten met kracht
uit het gespannen katoentje. 't Lach-ronde hoofd met een in één
slag gerolde haarwrong ging zoekend over den warboel van kopjes
en borden.
„ Heb-ie 't mes ook?" vroeg de vrouw, ,,dan mag-ie vandaag
's smullen."
De jongen knikte met zijn hoofd, wees met zijn oogen naar
het eind van de tafel „.... dáár ...."
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„Is je school al lang uit ?" vroeg de vrouw weer, stak haar
gretige hand over tafel en greep 't sponzig brok koek tusschen haar
roovende vingers.
De kinderen knikten, fluisterden iets onhoorbaars en schoven
sprakeloos dicht bij elkaar met saamgeplette lippen.
„Ziezoo," lachte ze tevreden, „nou krijg jelui allemaal een plak."
Het vrouwtje in den hoek knikkelde hiklachend, vertroetelde
knuffelend de luierende kat
nou, nou .... astiblieft hoor,...
dat hoort er zoo bij, hè?"
Met één hand het stuk koek in stevigen greep als een prooi
voor de geweldige borst, telde de vrouw met geheven mes in de
andere met hoevelen ze waren.... „da's twee..., da's vijf..
da's zeven, hè? Eén voor je moeder bewaren."
„Wat zeven ?" informeerde de uit de keuken terugsliffende vrouw
met een pleizier-lachend gezicht naar de kinderen. Voor haar buik
builde een bak, met afgeschilde aardappelen en glanzend sappige
wortels.
„Kijk -is wat we vandaag eten," grinnikte ze „nou magge jullie
bij mijn op visite enne dan mag-ie spelen met Essie en Willem
tot moeder weer op de been is .... "
De kinderen keken even op naar haar gezicht, maar duidelijker
zagen ze achter tafel de vrouw met den machtigen arm. Met de snee
van het mes taxeerde ze het bruin weeke hompje, hoe dik ze
kon snijden. Het mes flitste met één druk er in weg.
Ze stonden als versteend aan den grond, geen spiertje
bewoog. De vernielende hand hield het brokje gehavende koek
hoog voor de spannende borst. Weer verdween het lemmer in 't klein
bruine hompje, glipte er in weg. Snel, vlug achter elkaar duikelden
de plakken over elkaar op de tafel. Een klein onoogelijk toetje bruin,
vormeloos gekneed in de klauwende vingers, was 't wanhopige restje.
De dikke vingers kneedden het spelende saam tot een aardig rond
balletje, brachten het gedachteloos in de breed happende mondgrot.
De kinderen stonden roerloos, zwijgend bij elkaar.
„Nou krijg-ie een lekker hompie," snapte de vrouw en schraapte
met den scherpen kant van het mes 't koekkleefsel van de warme
vingers.
Plots in een hevige opkrimping van ophikkende smart begon
de kleinste te huilen. De vuil-warme handjes woelden wanhopig
in 't nat smoezel gezichtje.
,.....
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,.,Nou.... wat is dat nou jongen," begon de vrouw verrast „motje
nou grienen, enne je krijgt nog al koek.. . . nou, kijk nou 's ! ...."
Met 't bovenlijf even geheld over tafel, den persenden buik aan
den rand, hield zij den jongen lachend een plak koek voor zijn gezicht.
,,Nou.... kijk nou 's".... hield ze aan, 't lokkend stuk koek
tusschen de knijpende vingers „nou as-je niet komt eet ik 't op,
hoor," babbelde ze voort „kijk -is!"
Weer ging de happende mond open, wijd met de rood warme tong.
„Ze vreten de boel op," benauwd - fluisterde de andere jongen in
een korten snauw. 't Meisje knikte sprakeloos terug, als voelde ze
een snoerenden band om haar keel.
„Ze nemen alles ! " benauwde de jongen op heet huilen af.
Koppig, met 't schuddende hoofd in de zand-vuile handen huilde
de kleinste met hikkende schokken.
„Nou," troostte de vrouw, „wat heb ik gezegd, as -je zoet bent
mag-ie vandaag bij mijn komme eten en Annie en Gerrit ook ... .
enne dan zal-ie 's zien wat je krijgt..... Kijk -is" ging ze voort,
„ais-ie nou stil bent dan krijg-ie.... dan krijg-ie aardappelen....
en worteltjes .... en dan mag-ie morrege weer naar beneden bij
moeder, hè.... dan krijg-je nou een lekker koppie thee en Ger
en Annie ook ...."
Op tafel stond 't wit porseleinen trekpotje, 't koperen lichtje,
de Zondagsche kopjes met verbleekte bloemetjes.
„Als ik 't voor 't kiezen had," beweerde de vrouw achter tafel,
puf- blazend van de warmte, „dan zette ik alle dágen thee voor
den eten, juist met die warmte," verzekerde ze doceerend wijs,
smaakt thee je zoo lekker."
Zacht klokte het geel - slappe vocht in de kopjes.
„Annie en jullie suiker ?" vroeg de vrouw onnoodig. De kinderen
knikten getroost, klein -lachend naar de heerlijke thee.
„Nou enne ik ook, hihihi ...." hikkelde het wijfje radjes van
tong. „'k Zou voor háár maar niet schenken," berekende ze nadenkend, „'k geloof da' ze slaapt, en as 't koud wordt, dan hè-je
d'r niks an, hè poes, wat zeg jij ?"
De kil rimpelige hand had even 't warme huidplekje verlaten.
Ze lichtte het katoenen gordijntje weg bij 't hoofdeind, tuurde
met klein-grage oogjes er achter en kwam voorzichtig met 't oude
hoofd weer terug, „ .... nóu .... nóu .... 'k denk dat ze slaapt...
ja, ze leit wel rustig."
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De lauw-warme kater had zich vadsig gekeerd in haar schoot,
lag met zijn vooruitgestoken kop te gluren naar de nagonzende
vliegen, in 't welige zonlicht achter de bloemen.
Van den grond op wriemelden ontelbare stofjes in de breede
baan licht. Een licht- glanzende streep werd getrokken van buiten de
ramen door de bloeiende potjes-vol-groen, over den luierenden kater,
de morsige handen van het spelende joggie, 't kleed en de stoof
tot een trillende veeg op den muur van de stille alkoof: een blauwdonzige streep, een doorzichtige koker van levende stofjes en
zoemende vliegen.
De dorstige lippen der vrouwen slurpten met weifelende blaasgeluidjes de heet-wasemende thee, de monden mumden, de koek
was goed.
„ Ach god," meelijdde klagelijk een van de vrouwen tusschen
twee slurpjes thee, „en nou met die "warmte hè, zoo in die alkoof."
Ze zette 't rammelend kopje neer, slipte log-sloffend langs de
tafel naar het bed. Voorzichtig tipte zij het gordijntje opzij, gluurde
gelijk met het breed binnenvallend licht in de rustige alkoof. Ze
fluisterde even onhoorbaar met toestemmend geknik van het hoofd,
toen draaide ze 't tevreden-lachend gezicht terug van de kamer,
en wenkte glimlachend de jongere buurvrouw.
„Hoe gaat 't nou .... ?',
Opgewekt fluisterden hun stemmen in de alkoof.
Leg-ie goed .... ? nee maak-ie nou maar niet ongerust....
ja, de kinderen zijne d'r al. . . . néé, die slapen vannacht bij Essie
en Jan.... d'r man was er nog niet.... 't was nog zoo vroeg,
de kinderen waren pas uit school."
Met een forschen haal sloeg een van de vrouwen het gordijn
over de lat.
„Kijk-is, nou leg-ie werachies nog in 't zonnetje."
De druilende vrouw glimlachte vermoeid, met licht-glanzende
oogen. De kamer leefde op in 't vriendelijk zonlicht dat overal
trilde in licht-gele plekjes.
„Ben-ie niet lekker moeder, hei-je hoofdpijn ?" vroeg de jongen,
vreemd kijkend naar zijn moeder in het paarsgepereld jakje
waarin hij haar nooit had gezien.
„Met een paar dagen is je moeder weer op de been," lachte de
buurvrouw, „dan is ze weer beter, zoo lekker as kip, hè ?"
't Meisje glimlachte, keek verlegen naar haar moeder, die stil
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in bed lag met een spelend lachje om de opgetrokken mondhoeken.
't Jakje was wijd, ruim, zonder knoopen of haakjes, los weggeslagen om den hals.
„Morgen is je moeder wat beter," vertelde een van de vrouwen
„en dan mag je wat langer blijven, ze mot nou rust hebben, begrijp-ie ?"
Ze zouden dan nu maar naar boven gaan en gelijk eten met de
andere kinderen, die boven al over den vloer draafden.
De moeder lachte tevreden gelukkig, fluisterde nog even, — of
ze geen herrie zouden maken én goed oppassen, dan zouden ze
morgen ..... dan kregen ze wat.
De vrouwen lachten geheimzinnig.
„Wat ? " ja dat zouden ze wel zien, as de ooievaar 't zeggen wou.
De kinderen brutaal, lachten meê, keken elkaar met één opslag
slim in de oogen.
„Nou, kom jelui mee ?"
De vrouw treuzelde met de hand aan den deurknop, knikte
fluisterend met toestemmend gebaar naar 't mummelend vrouwtje:
„ik kom van- avond, as ze op bed zijn, as ze slapen."
Plots angstmauwde de kat, met een hevig gekrimp van zijn
bollenden rug.
„Dáár .... leelijke snothannes 1" snauwde 't vrouwtje, de blazende
kat koesterend aan haar plat, borstloos lijf en gaf 't joggie een
mep met haar knokige hand achterna. De kinderen, schaterlachend,
drongen terug naar de half geopende deur. Hun brutaal-hard gelach
taterde helder op naar de donkere trappen, echoënd tot hoog in 't huis.
„Ze leven, as ze sarren kanne, hè," grimde 't vrouwtje kwaadaardig, „ beesten!"
't Doggie krabbelde de kamer uit op zijn driftende beenen, verschool zich half achter de dikke rokken van de buurvrouw, met
zijn onnoozel gezicht nog even brutaal-weg in de kamer. Grinnikend
stak hij zijn tong achter zijn wang en trok sarrend een leelijk gezicht.
De vrouw was even van de kinderen weggeglipt. „Ik kom direkt
weer boven hoor!" riep ze in de deur achterna, „schiet jelui nou
op, as 'k terug kom ga jelui d'r in."
Onder het eten had ze de kinderen dan maar verteld, dat ze misschien een zusje zouden krijgen en dat hun vader 't zou gaan
koopen.
Enne.... brengt de ooievaar 't dan niet ?" had een van de
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kinderen verbaasd gevraagd, „enne komt-ie niet door 't raam ?"
,Bè-je gek kind, hoe kom je dààr op?"
„En de moeder-van-Jannie het 't gezegd."
„Nou, eet jelui nou maar ..... de ramen benne immers dicht
malle meid," had ze lachend afdoend geantwoord.
„Nou dan, schei je uit met je gedrens, Jannetje-lijs," bekijfte ze
snibbig het broertje „'k zal je strakkies toedekken hoor, pierlepoot.... !".
0, da 's nou zoo'n kouwelijk zieltje, hè" begon ze tegen de anderen,
„ as 't maar een heel klein beetje koud is, nou dan klappert-ie al,.
hè Gerrit, enne dan is-ie zoo wit..., zoo wit ás ...."
Driftig wriemelden heur peuterende vingers weer door aan haar
gewarden kouseband.
„Dat kreng zit nou ook zoo in de knoop, hè," zuchtte ze kribbig..
„Neem dan een schaar," raadde de jongen.
„Op je hoofie, hij mot," snauwde ze vinnigjes kort, „as dat apie
zijn bek nou maar houdt en niet dreint."
Met 't korte onderrokje opgewipt tot even boven de knie, peuterdeze met haar dunne beweeglijke vingers aan 't in elkaar gesjord
bandje. De anderen waren zich aan 't ontkleeden, langzaam, talmend
nu de vrouw er niet bij was. 't Zwaar helle geluid van haar dreigende
stem leefde nog na in de half duistere kamer.
„Maak nou vóórt, voor ze terugkomt," spot-giegelde de jongen.
Beneden in het donker knerpte nog het gekraak van de trap
onder haar zwaar zakkend lichaam. De kinderen luisterden nieuwsgierig, gespannen van aandacht. De deur van beneden piepte, een
valsch sleepend geluid als van ijzer op glas, een kort rammelende
slag van los bibberend hout, toen een stevige knap van het slot.
„Ze is bij ons" zei de jongen naluisterend. Met zijn hoofd nog
even gebogen probeerde hij uit 't ver vaag geluid achter den vloer
verstaanbare woorden te tasten.
„Je hoort niks, hè? "
„Néé, je kan niks verstaan, 'k hoor enkel de moeder van....
hoe hiet-ie ?"
„Van d' overkant ? "
„Néé, die ook pas een zussie het, ... van Wimmie en Toos."
„Met z'n hoevelen benne jullie as je d'r nou weer een zussie bij
krijgt? Wij hebben d'r een dood."
„Wij niet."
„—
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„Wij een zussie, hè Essie, maar daar hè -we haast niks van gezien .... en die schrééuwde, .... nou daar hadde we niks an, die
sliep heelemaal niet."
„'k Wou dà 'k hem zag, hè Annie, 'k heb er nog nooit een
gezien met een kindje," fluisterde de ander bijna onhoorbaar.
„Bè je gek kind, dat bestaat niet ", zei een van de jongens bruut-hard.
,,Zóó, en as je vader 't dan koopt."
„Ach kind!" lachte de jongen vernietigend, met een driftigen
ruk van zijn been een schoen wegslingerend naar een hoek van
de kamer.
„Kan -ie Toontje ?" vroeg hij overbluffend.
„Ja" knikte ze.
„Nou, en die is óók op school, hè ?"

a"
,,Nou.... enne die zegt .... die zegt, hè Wim, ze komme heelemáál niet van de ooievaar en je kan ze niet koopen ook."
„Natuurlijk, wat weet zij d'r nou van," jongens-minachtte de
ander, „dan zou je ze immers wel 's over de huizen zien vliegen,
ze komme enkel buiten bij de boertjes, hier in de stad komme
ze nooit."
„Ach jongen, je kletst" snauwde ze korzelig terug, „we hebben
'r toch zelf een gezien, hè Annie? bij de molen, nou en die had
wat in zijn bek."
De jongens schaterden het uit in een opschroevend, brutaal-hoog
gelach.
„Nou, geloof 't niet, mijn 'n zorg, hoor," kregelde ze bot, met
haar rug naar hen toe.
„Gossie, wat kan jij toch stom zijn, kan die nou zoo'n heel
kind dragen ? "
„Ach jongen!" minachtte ze met opgetrokken lippen. „Annie,
is 't waar?"
0, die serpent he!" mokte 't terug.
„Heb-ie 'm al los ?"
„ Die zit nou zoo vast, hè!" drifte ze kort.
„Rebbe wij nou niet een ooievaar gezien met.... met... . "
„Nou wat echt, bij de molen, maar hij vloog weg over de huizen."
Hinkend, met een geheven knie, sleepte ze uit een hoek van
de kamer een stoel, schoof hem dicht aan den rand van de tafel
onder het slappe licht van de lamp. Met stralende oogjes dat ze
„
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het venijnige knoopje nou zoo heerlijk kon zien, begon ze er met
haar scherpe tanden rukkend aan te werken.
Uit het duister alkoof-bed zeurde opnieuw het half- druilende broertje.
„Maak jelui dan ook niet zoo'n kabaal !" mopperde ze boos met een
stampenden voet op den stoel. „Die jonge doet werachies geen oog toe."
zeurde hij slaperig met een teemerig
„ Dek-ie me dan toe.
stemmetje achter het afsluitgordijntje.
„Jonge, schei uit" snauwde ze kort met heftig geruk van haar
mond aan het bandje, „mot je ransel hebben?.... As je je bekkie
nou niet houdt, komt Essie d'r moeder, dan krijg-je op je kop."
„Kom jij dan.. . . Essie.. . ." zeurde 'tjoggie weer dommelig terug.
„Strakkies, .... effies mijn haar doen," riep de ander. „Bangert.. .
ik draai de lamp uit hoor.... dan komt de duvel in je bed."
Ze was stilkens, knufjes gaan zitten in een hoek van de kamer,
op haar uitgespreid toetje rokken en kousen, vér van de jongens.
Eerst had ze alles netjes gladgestreken, zorgvuldig op de vouw.
De ander zou heur haar doen. Haar moeder kon er niks van, die
maakte altijd een klein warrig toetje, dat nooit uit kwam, haastig
gedraaid met één losse speld. Haar voeten hield ze hoog op de sport.
In haar schoot koesterde zij als een innigen schat 't Zondagsche
lintje, een afgebrokkelde kam en wat weggemoffelde, heerlijk grootevrouwenspelden. De dunne streelende vingers woelden er spelend
in rond. De kam was verbogen, krom, met groote gapingen van
uitgeknapte tanden. Later zou ze een mooie koopen, als heur
haar lang was, — een bruine met gouë letters zooals ze er een
gezien had in 't handwinkeltje. De mager-doorzichtig spichtige vingers,
peuterden als veel naaldengepriem 't geel sigarenlintje los uit het
haar. 't Was een mager stijf staartje, dunkens gevlochten, gedraaid
als een touwtje met een uitloopend pluimpje vlassige haartjes.
„'k Kom strakkies, hoor!" riep ze met moedertjeszorg
naar het alkoofbed, toen ze het jongetje hoorde mokken, 't verdraaid touwig lintje tusschen de lippen. Met de pluizende vingers
streek ze door de sprietige haartjes die als verstijfde eindjes touw
in haar nek vielen. Als d'r haar lang werd, zou ze 't laten golven,
mooi, tot over haar schouder. Streelend gingen de toppige voelvingers door het dun losse haar. Dan kon ze met haar volle hand
het haar in een zacht zijigen greep achter haar oor om, over haar
schouder halen .... dan zou ze zelf afstrengelen en 't pluimpje gaan
kammen .... het lintje mooi er omheen .... Droomerig probeerde
..

.
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ze het haar over haar schouder heen te brengen, maar 't ging niet.
„Nou, die duvelsche knoop is los, hoor!"

„Hebbie 'm?"
„Nou, maken jullie voort, as je moeder komt is ze nijdig."
Met een klein vinnig lachje keerde ze met één slag haar kousen
't binnenste buiten. Ze striemde ze neer op den stoel „die duvels hè,
dat die je zoo kenne sarren, 'k heb een hééle striem om me been

van die band."
Met één rits van heur handen schoot haar jurk los uit de knoopen.
Vlug liet ze haar afglijden als een propping van donker wollige
lappen om de gespierd tengere beenen.
,Magge wij 't ook zien, as je een zussie krijgt ?" vroeg de
jongen.

„As 't van me moeder mag."
„Neem haar dan 's mee in 't zand, dan hebben we d'r nog lol me@."
„Ach kind, dat kan niet direkt, ze benne veels te klein."
„Zóó, maar je kan ze toch dragen."
„Geloof jij 't, Annie, zij denkt dat ze van de ooievaar komme?"
„Zóó," begon ze langzaam met een zeker wijs gezicht, tastend
in een vage herinnering van veel verhaaltjes, om den jongen te overbluffen. „Je kan ze natuurlijk niet zien hè, .... maar ze worden betooverd .... en dan komt zoo'n ooievaar op de kamer .... je kan
hem háást niet zien .... enne dan het-ie een kindje..., nou.
enne dan gaat-ie natuurlijk weer weg, door 't raam of zoo, maar
dat kan-je natuurlijk niet zien...."
,,Nou.... maar hij kan toch niet door het raam, Annie."
„Zoo.... wat echt hoor...." praatte ze geheimzinnig fluisterend, met
de vragend witte gezichten om zich heen, „hij is toch betooverd .... nou
en dan kan 't .... Je ziet 'm niet ankomme, be -je gek kind. . . . zóó
as-je nog heelemaal niks ziet is-t -ie in de kamer, ze zetten natuur
wel 's een raam open, dat-ie er makkelijk in kan, maar as-ie-lijk
betooverd is kan-ie overal inkomme, enne ...." Onbewust meelevend in
haar kleine verbeelding, fantaseerde zij voor de kinderen een stad met
slapende menschen en een nacht -zwarten hemel met sterren bezaaid.
„Als 't héél laat is.... zie je, donker, dat je ze haast niet kan
zien, dan komen ze ergens vandaan en dan vliegen ze over de huizen."
„Weten ze dan, waar ze weze motte?"
„Natuurlijk, dat weten ze altijd, ze kanne goed zien in 't donker
enne.... dan kijken ze of d'r een raam open staat.. -
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Donkere silhouetten van hun onbeweeglijke hoofden, teekenden
zich flauw - schimmig af aan den zoom van 't gordijn. De slappe
schemer van het lamplicht kwam tot even buiten de tafel. De
hoeken der kamer, de alkoof met de slapende kleinste, de stoelen
met de saamhokkende kinderen, kwijnden vormenloos weg in het
duister; achter het behang roffelden spelende muizen.
„Zie je wat ?"
„Nee, enkel sterren." 't Smalle, witte gezichtje gluurde achter
het gordijn.
„Je kan geen steek zien hoor, in 't snoepwinkeltje hebben ze
nog licht op, enne in de sigarenwinkel ook."
„ Zie je heelemaal niks?"
„Niks hoor, de lucht is zoo zwart, as.... zegge jullie niks!"
fluisterde ze plots, vreesachtig met een vinger tegen haar mond.
„ Nee .... wat ga je dan doen, Annie .....
„Bekkie hoor, misschien zien we 'm."
Luchtig, als was ze daar zeker door, minder geluid te maken,
tilde ze 't raam als een strootje hoog in zijn losse sponningen.
Een frissche tochtstroom kilde om de gloeiende hoofden. Ze
huiverden even, schuw voor den donkeren nacht buiten het
raam.
„Doe je kraagie dicht," fluisterde een, „heb•ie een halsdoek ?"
„Sakkerju, ... wat laat... . i "
„Je ziet niks. .. hè ?"

„ Nee."
Als een massaal vormelooze klomp, vaag, zonder omtrekken,
met plomp uitgehouwen kanten van schoorsteenen en puntige daken,
donkerde het blok huizen voor hen op. Een reuzenlichaam, sluimerend in den zwijgenden nacht, omsluierd door den wijd koepelenden hemel.
„Gossie ....1 "
„Wat donker.... 't Is laat, he?"
Er schemerden overal vaag witte plekken van neergelaten gordijnen als druilende oogen. Enkele raamvakken waren verlicht,
broeiden geel- rossig in hun zware contouren als brandende zonnen.
Een enkele keer streek er een duistere schaduw snel, dwars over
een der hardgele lichtvlakken.
„Daar benne ze nog op," fluisterde een in bewondering.
„ Dáár ook."
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„Je kan niks zien vliegen, hè ?"
„As je maar kijkt," fluisterde het meisje terug, „ze vliege natuurlijk niet zoo laag."
Saamgedrongen met de hoofden dicht bij elkaar, sloeg de warme
adem kil over hun hoofden. Een flauw dun -gele schemer als een
weefsel van ragfijne kant waasde voor de ramen beneden. De
jongen rekte zijn hals, trok zijn bovenlijf hoog in het raam.
„Duvel d'r niet uit, verdikkie!"
„Ze hebben licht op," fluisterde hij terug.
„Hou je nou stil... . ! "
„Dáár .... dáár .... ! " wees er een.
Hou je bek, da's een vleermuis, 't is een heele langwerpige
vogel, je ziet hem natuurlijk wel ankomme: ze zijn heelemaal wit."
„Wat een sterre, hè. ... ! "

a.

"

Sprakeloos staarden zij op naar den diep donkeren hemel met
zijn geschitter van kleine kristallen.
„Kijk jij naar beneden of je wat ziet bij 't raam, dan kijken
wij naar de lucht."
„Dáár .... ! dáár .... ! bij dat lichie," wees de jongen weer.
„Wáár ..... vroegen de anderen met gretig verlangen.
nou is t -ie natuurlijk al weg, maar d'r vloog wat."
„Hoe zag-ie d'r uit..., was -je.. .
Wild wrongen ze plots hun lijven terug in het duister, een lauw
zoete walmlucht hing in de kamer. De lamp schemerde flauw met
een klein vurig knipperend kransje, wegspetterend tot 't verkoolde
in uitgebrand zwart.
„ Allejésis .... legge jullie nog niet in bed. . . . ! " woedde de
vrouw in de wijd open deur. „Wat hebbe jullie uitgevoerd .... 't is
nacht....!"
„We hebben de sterre geteld, enne...
„Bè je gek kind..., hoe krijg jelui 't in je hoofd, vooruit,
schiet op."
„Annie .... !" riep de vrouw zacht in 't donker.
,,Ja.... ik slaap bij Essie, hè ?" praatte ze vreesachtig.
„Ja.... zal-ie stil leggen, morgen mag-ie vroeg op hoor, de
ooivaar het een broertje gebracht...."
Sprakeloos stonden ze bij elkaar en keken elkander met schitterende
oogen verbaasd in de witte gezichtjes.
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W. van Weide. Stille Geluiden.
's-Gravenhage. V a n d e r H a a r &
van Ketel.
Ik leef voor Poëzie en hare Muze;
Zij acht de pogingen der dichters hoog!
Zij minacht henz, die valsch in oordeel bog!
Ik min de Poëzie en hare Muze.
Ik leef voor Poëze en hare Muze.
Een lach van haar is meer dan
[menschenlof;
Een blik van haar is meer dan mensch[woord grof!
Ha! 'k leef voor Poëzie en hare Muze.

Stellig meent de dichter (?) 't
oprecht met bovenstaande verklaring.
't Is maar jammer, dat de poezie niet
van zijn hulde gediend is. Zij keurt
blijkbaar dezen toch zoo vurigen minnaar haar gunst niet waardig.
Er is in dit werkje een allertreurigste
disharmonie tusschen willen en kunnen. W. van Weide streeft naar 't
hoog-dichterlijke, naar 't verhevene,
en hij bereikt alleen het.. . . ja, 't
is hard 't te zeggen, daar 't wel wijst
op de meest volslagen mislukking,
• .. het belachelijke.
Ik kuste haar wangen.
Zij kuste mijn wangen,
Een traan in haar oogen!
Met traan in mijn oogen
Ging ik weer heen.
Nooit heeft mij verstaan,
Nooit zag op mijn paán
Ik zielvoller kind!
Nooit heb ik bemind
Een heerlijker kind!

Als men nu rekent, dat dit zoo 't

gemiddelde kunnen van dezen auteur
vertegenwoordigt, dan mag men zelf
oordeelen, of ik te veel zei.
Oorspronkelijk is dit boekje niet,
al is 't ook zonder voorbeeld van
onbeholpenheid. Soms is de gelijkenis met 't werk van anderen zoo sterk,
dat men aan plagiaat zou gaan denken, als 't niet op parodie leek. Zoo
neemt op blz. 49 een Regenboog zelfs
een zeer onbedachtzaam loopje met
Perk's Iris:
Ik ben gestegen uit zonnelichtregen
En een traan van de zuchtende zee!!

J.
In Tijden van Gisting. Naar het
Zweedsch van Pekka Malm, door
D. LOGEMAN—VAN DER WILLIGEN.
Met een voorwoord van den schrijver.
Utrecht, H. Honig, 5903. —Het
was een heele onderneming dit vrij
omvangrijke boek uit het FinschZweedsch te vertalen. Moeilijk niet
alleen om de taal, ook om den inhoud.
Het is geen gewone roman, maar
een stuk Finsch leven, waarmee de
auteur zijn landgenooten als een spiegel voorhoudt van hun eigen doen en
denken. Hij is voor zijn volk „de
vriend die mij mijn feilen toont ".
Voor weinigen maar is die vriend
welkom — of hij het in Finland zijn
zal? „Arm Finland ! " zeggen wij
allemaal en terecht. Maar daarbij
denken wij dan gewoonlijk aan de
despotische van Rusland uitgaande
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maatregelen en besluiten, die een
arm, klein en hulpeloos, maar een
volk, geheel onverdiend-drachtig
treffen. Wie Pekka Malm's boek leest
krijgt een anderen kijk op de dingen.
Finland, zegt hij, is bij uitnemendheid het land, niet alleen van de
partijen, maar van de klieken. De
twee hoofdpartijen, de Fennomanen
Finschgezinden) en Svekomanen
Zweedschgezinden) bestrijden elkaar met groote heftigheid. Maar veel
feller nog woeden wantrouwen en
partijhaat tusschen Nieuw- en Oud
als tusschen-Fenoma,zwl
Nieuw- en Oud-Svekomanen onderling. Rusland, hoewel de gemeen
vijand, wordt in 't-schapelijk
geheim door sommige partij mannen
het hof gemaakt om de tegenpartij
te dwarsboomen. Onder de schijn leus „Finland's Welzijn" bekommert
noch de ééne noch de andere partij
zich in ernst om „het Vaderland ",
maar zoekt onder veel geschetter
van groote woorden en holle frazen,
ieder voor zich macht en aanzien
te bejagen. „Zoo gaan wij ", zegt de
auteur bij monde van zijn hoofdpersoon, „in rechte lijn naar de
russificeering (lees: russificatie. H.)
toe. Als op commando marcheeren
wij in gesloten gelederen onzen
nationalen ondergang te gemoet."
Die hoofdpersoon, Daniel Autio is
blijkbaar de drager van zijn ideeën
en gevoelens, een sympathieke figuur,
en die, als hij, vrijwel alleen of
althans onmachtig staat tegenover
de tirannie van zooveel kleinzieligheid en dom eigenbelang.
De vertaling, die stellig zwaar
werk was, maakt den indruk van
wat haastig afgeleverd te zijn. 't Is
alsof der vertaalster de tijd ontbroken
heeft om alles nog eens goed na te
zien. Ik ben overtuigd dat bij herlezing ni, zij zelf veel er in zal
vinden dat haar goedkeuring niet
wegdraagt. De zinbouw laat hier en
daar te wenschen over, bijv. aan
den voet van bladzij 132, waar in
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acht regels achtmaal het woordje
dat voorkomt. Ook bl. 58 derde zin

van boven is stooterig met het te
dikwijls herhaalde „die ". „Aziers"
voor „Aziaten ", „necroloog" voor
,,necrologie", ,,maatstok" voor
„maatstaf" zullen wel „slips of the
pen" zijn. Maar ik vond ook onluiste uitdrukkingen als: „een vloed
dempen" voor „stuiten" of ,,tegenhouden", ,,vore" waar iets wat
een diepe afscheiding maakt, dus
een ,,kloof" bedoeld wordt, ,,voegzamer" (wat iets anders beteekent)
voor „meer meegaande ", een „onbekenden blik" voor een „blik van
niet-herkennen" e. a. ni. Ook hier
weer verscheidene germanismen als:
„treilen" voor „ontmoeten ", „doorvoeren" voor „doordrijven" of „in
praktijk brengen ", „bestemd" voor
„stellig ", „onderbreken" voor „in
de rede vallen ", „op den oostelijken buurman aangewezen" om te
zeggen dat de boeren dien buurman noodig hebben en het niet
buiten hem stellen kunnen. Ook ZuidNederlandsche (?) althans hier te
lande ongebruikelijke wendingen als
„ik aanzag dit ", „uitkant", „op
voorhand ", voor „bij voorbaat ".
En wat zullen de flaminganten wel
zeggen van de vele Fransche woorden als „situatie ", „recreatie", ,,instituties ", „chimères " en vele andere
nog, die zoo gemakkelijk in het
Hollandsch weer te geven waren?
Dat overigens de vertaling buiten
moeilijk was moge blijken-gewon
uit den navolgenden zin, bl. 2 37.
„Het doel van onzen arbeid moet
zijn liet nationaal bewustzijn te sterken en dat gebeurt niet zoolang
men het volk leert zich te compromiteeren" (ik cursiveer). Is hier niet
iets anders bedoeld dan wat wij ge
onder die drie laatste woor--wonlijk
den verstaan? Moet men hier niet
liever lezen: „ zoolang men het
volk leert mee te werken tot een
compromis? In verband met al
het voorafgaande geloof ik dat wel
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te mogen aannemen. Ook deze opmerking moge der vertaalster een
bewijs zijn van mijn nauwkeurig
lezen en van de waarde die ik aan
haar arbeid hecht. Want, als geheel, is deze vertaling knap werk.
Het boek is begrepen en gevoeld.
Bij een tweeden druk, die m. i. van
een zoo belangrijk boek wel te verwachten is, zal mevr. Logeman alle
kleine vlekjes gemakkelijk kunnen
uitwisschen en zullen wij krijgen een
„herziene en verbeterde" uitgaaf,
waarbij dan tevens in den zoo goeden,
vlotten dialoog de leelijke woordjes
„slechts" en „reeds" door in de
spreektaal beter klinkende en meer
gangbare mogen vervangen worden.
H.
Errata.
In mijne bespreking van Selma
Lagerlöf's „ Onzichtbare Ketenen"
(Febr.-Afl. van dit tijdschrift) heeft
het drukfouten-duiveltje mij een leelijke poets gespeeld — zeker uit weerwraak omdat ik het zoo onbarmhartig
vervolg! Dat het mij van den schrijfster en de verhaalster (vertaalster)
laat spreken is van minder belang.
Maar waar het mijn als lof bedoeld:
„nu en dan doet de schrijfster denken
aan Andersen" tot het tegendeel van
lof maakt door er „aan anderen"
voor in de plaats te stellen is erger
en kan ik niet zonder protest laten.
H.

Mr. N. P. van den Berg, &t
de dagen der Compagnie. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink.
De aankondiging van deze Geschiedkundige Schetsen, een verzameling van opstellen, vroeger voor
het meerendeel verschenen in het
Tijdschrift voor Indische taal-, land.
en volkenkunde, ware hier minder
op haar plaats, indien daartusschen
niet aangetroffen werd een interessante studie getiteld hel tooneel te
Batavia in vroegeren tijd, bijna
honderd bladzijden van het lijvige

boekdeel beslaande. De schrijver bedoelt met „tooneel" alleen het uit
Europa overgeplante, en 't is opmerkelijk, maar toch uit den aard
van iedere kunst zeer verklaarbaar,
hoe het in een gansch andere luchtstreek onder andere maatschappelijke toestanden en ondanks alle
hulpmiddelen slechts een kwijnend
bestaan kon voortsleepen. Gezonde
kunst komt uit het volk voort: aan
haar heeft natuur en bodem en
primitief instinct een niet te miskennen aandeel, en kon de Hollandsche
maatschappij de materie voldoende
dienen, op het punt van kunstvoortbrenging mdest ze noodzakelijk steriel
zijn.
Mr. van den Berg geeft dan ook
niet veel meer dan een lijdensverhaal. De oorspronkelijke Indische
tooneelkunst, de wayang-vertooningen, die door de nasporingen van
Ige eeuwsche literatoren meer en
meer belangstelling gevonden hebben , waren voor begrip en gevoel
der rqe en z8 0 eeuwsche Hollanders
ontoegankelijk en wat deze uit eigen
krachten gaven bleef diletantengedoe.
Na Benige sporadische tooneelvoorstellingen te hebben aangeduid,
deelt Mr. v. d. B. mee dat in 1757 in
de resolutiën der Hooge Regeering
aangeteekend is: „Door den oud
sous-lieutenant der Dragonder Lijfwacht Gabriël Besse du Pouget bij
requeste verzoek gedaan wesende
om permissie ten einde in het zoogenaamde Heeren Logement te
deezer stede een Schouwburg op te
rigten; zo is besloten hem zulcx te
accordeeren, mitsgaders dusdoende
aan de gemeente te provoceeren een
divertissante uitspanning."
De eerste schouwburg-zaal werd 20
Juli 1757 ingewijd met de vertooning
van het destijds zeer populaire Jacoba
van Beijeren door Jan de Marre,
een stuk dat bijna een eeuw op het
repertoire bleef.
De tweede vertooning was Claes
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Bruin's De Dood van Willem I,
treurspel.
Uit de keuze valt af te leiden dat
het vooral om onze nationale tooneelletteren te doen was, een sympathiek
streven, dat echter weinig kon baten
in een zoo arm-oorspronkelijken tijd
en met zoo weinig middelen.
Want — 't was en bleef liefhebberen. Waaraan hoofdzakelijk de mannen deelnemen, zoodat nog in de rge
eeuw heel wat vrouwerollen door
mannen gespeeld werden. De schouwburgzaal moest dan ook heel wat
malen van directeur veranderen: het
ging maar slecht.
In 1780 bemoeide zich waarschijnlijk het twee jaar vroeger opgerichte
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen met de zaak.
Zekere Bouhon kreeg verlof om in de
zuider-voorstad een tooneel te mogen
oprichten tot het vertoonen van de
beste Nederduitsche stukken.
Maar de tijden werden slecht —
de lust in het tooneel verdween.
Tot ± z800, toen een tooneelsocieteit „Inschikkelijkheid voor Lof"
in een niet met zekerheid meer aan
te wijzen lokaal voor haar uitvoeringen belangstelling vond. Hoe zorgvuldig bokken van schapen gescheiden werden, bleek me uit Art. V
van hun circulaire, luidende: „De
Daames zullen hunne zitplaats in de
Loges, en de Heeren in de Parterre
hebben." (!)
Nu kwamen de verschillende overheerschingen, eerst der Franschen,
toen der Engelschen.
En het tooneel volgde in de laatste
richting. Heel wat Engelsche stukken,
tot historie-drama's van Shakspere
toe, werden onder invloed van het
Britsche garinzoen gespeeld. Zij hadden te Weltevreden een bamboezen
schouwburglocaal gebouwd, waarin
na hun vertrek een nieuw liefheb
gezelschap zich uitsloofde met-bers
hoofdzakelijk stukken van Kotzebue
en Ifíiand, waarop Nomsz' Maria
van Lalain en vertalingen van Fran-
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sche comédies volgden. Met de zinspreuk „Ut desint vires tamen est
laudanda voluntas" — die ik vrij zou
willen vertalen als: men moet roeien
met de riemen die men heeft — blijkt
het gebrekkige van 't pogen.
Geheel Fransche voorstellingen gaf
te beginnen met 182o een gezelschap
onder Piolle, dat zelfs de Folies
amoureuses van Regnard aandurfde.
De behoefte aan een beter schouw
zich intusschen meer-burglocahd
en meer doen gelden en door grootendeels vrijwillig bijeengebrachte
bijdragen kwam er datzelfde jaar een
fonds bijeen van ruim f 67000, waarvoor de tegenwoordige schouwburg
gebouwd werd. Op 7 December 1821
had de plechtige opening plaats met
.... Othello of de Moor van Venelien
— naar Shakspere? — neen, naar
de verhanseling van den Shakspereverhanselaar Ducis, vrij gevolgd
door P. J. Uijlenbroek. Ook de historie van dezen schouwburg is en
blijft een lijdensgeschiedenis, zoodat
in 1839, nadat in '35 Ut desint de
vlag had moeten strijken voor 'n
Fransche gezelschap onder Minard,
opnieuw een beroep werd gedaan op
kunstbeminnaren „ten behoeve van
een vermaak, dat in deze Kolonie
om vele zoo nuttige als aangename
redenen zeer gewenscht is, en thans
geheel stil staat."
Ut desint kwam weer voor den
dag, zette den schouder tegen het
rad, en Thespis' kar hobbelstommelde weer voort. De kunstbeminnaars konden weer vertalingen van
Duitsche en Fransche stukken zien
vertolken (?) door liefhebbers die
ten deele ook de vrouwerollen voor
hun rekening namen, tot het bestuur
in 1864 het oude motto maar liet
glippen. Fransche acteurs hebben in
Batavia met tooneelstuk en opera
niet zonder gevolg hun geluk beproefd — Nederlandsche tooneelisten
bleven ontbreken, aan het dilettantisme de baan vrij latend.
Ik kan dit beknopt overzicht van
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het interessante en doorwerkte opstel besluiten met deze aanhaling
van den schrijver: „ongetwijfeld
ben ik de tolk van velen, wanneer
ik deze tooneelaanteekeningen besluit
met den wensch, dat de tegenwoordige directie de, in 1836 mislukte,
onderhandelingen over het engageeren van een Nederlandsch tooneelgezelschap andermaal openen en tot
een gelukkig einde brengen moge."
't Is te verwonderen dat in dezen tijd
van felle concurrentie in ons kleine
land nog geen ondernemend directeur het bespelen van den schouw
te Batavia heeft aangedurfd. -burg
Bram van Dort, Komedianten.
Amsterdam, W. B. Moran s a r d.
De titel heeft ruimer beteekenis
dan men denken zou. Ja — 't is
haast of 't den schrijver maar in de
tweede plaats te doen is geweest
ons van de komedianten in beperkten
zin zijn indrukken te geven.
Hoofd-komediant is zekere heer
Wilhelm Spindler, een in Amsterdam door koopmanschap rijk geworden Duitscher, wien zijn geld niet
meer genoeg is, en die nu streeft
naar eer en roem. Talenten bezit
hij zelf niet, maar hij heeft ervaren
dat er ook naam te maken is met
het beschermen van het talent van
anderen. En dat brengt Spindler,
een zestiger met in alle opzichten
nog zeer jeugdige lustjes, er toe
connecties te zoeken met de tooneelwereld. Een paar pogingen mislukken,
o. a. een bij de directie van de
Vadertandsche Tooneelisten, een gezelschap dat het ernstig blijkt te
meenen met de kunst, maar door
zijn tegenstanders en benijders beschuldigd wordt van bij voorkeur
burgerlijk-realistische en socialistischopruiende stukken te geven.
Na die mislukkingen komt hij
eindelijk in kennis met Dora Nieuwlicht, directrice van de School der
Vereeniging: Kunst door Oefening.
In haar vindt hij de hem noodige

persoon. Nieuwe aristocratische kunst
gegeven door voor 't meerendeel
van geboorte aristocratische artiesten
— dat is het ideaal. Daarvoor werkt
Dora Nieuwlicht, daarvoor dokt
Wilhelm Spindler. En met een kort
verslag over de opening van den
Spin-iler- schouwburg in het Amsterdamsche Bruintje, eindigt het boek.
Spindler is niet de eenige kunstbeschermer. Op een lageren socialen
sport staat de spekslager Pieterse in
die zelfde verhouding tot een gezelschap dat het paleis van Volksvlijt
bespeelt, Pieterse, die in zijn artistieke neigingen zijn dochter gaarne
de vrouw ziet worden van een niet
heel trouwlustigen acteur. Hoe hij
de belangen van tooneel en spek
samen wil behartigen, blijkt-slagerij
uit zijn voorstel om twee varkens te verloten onder de Paleis
welke varkens hij zich-bezokrs,
voorstelt „fijn schoongemaakt" aan
weerszijden van 't voordoek op te
hangen.
Het denkbeeld is den aan veel
gewenden directeur tè geniaal.
Bram van Dort bedoelde blijkbaar
met dit boek een satire op Amsterdamsche tooneel-toestanden en Amsterdamsche menschen uit enkele
kringen. Jammer dat hij het zich wat
heel gemakkelijk heeft gemaakt, zoodat de compozitie veel te wenschen
overlaat. De verschillende details zijn
maar klakkeloos naast elkaar gezet;
een kunstgeheel werd niet verkregen.
Ook lijkt de auteur te dicht te
staan bij zijn onderwerp, te veel bepaalde menschen en bepaalde toestanden te zien, terwijl het noemen van
bekende namen, het aanduiden van
personen, te midden van een gefingeerde geschiedenis iets hinderlijks is.
Hij is een goed opmerker en leuk,
vaak heel raak zegger, zoodat de
scherpte van enkele karakteristieken
niets te wenschen overlaat Ook klinken de vulgaire dialogen van zijn
vierde rangs-tooneelspelers natuurlijk
genoeg, maar .... ze staan er wat
(!!)
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veel als details om hun zelfs wil. Na
de lezing hebben we maar heel matige
belangstelling voor wat den auteur
belangrijk genoeg scheen om er dit
boek aan te wijden.

Henri de Vries, Het Spreekuur
van den Hypnotiseur en andere Monolo; en, Amsterdam ,Van H o l k e m a
en Warendorf.
In het boek van Bram van Dort
wordt Henri de Vries niet onaardig
genoemd als toekomst-directeur van
een gezelschap: „het één-acteur -ensemble".
Wie hem in De brand in de jonge
Jan van Heijermans en in Van
Maurik's stukje zag, in bovenstaanden
titel genoemd, heeft hem als een
zeer veelzijdig begaafde leeren kennen, veelzijdi,xer, dan zijn prestaties
als tooneelspeler totnogtoe hadden
doen vermoeden.
Zijn „één-acteur-ensemble"-spel
en zijn monologen-zeggen zijn een
succes.
Wettigt dat echter de uitgave van
een bundel als deze — de tweede
nu reeds — onder zijn naam? Ik
weet wel: Van Zuylen deed het
eveneens — maar dat precedent is
niet voldoende om deze daad goed
te maken. Wat is er in dezen ganschen inhoud van Henri de Vries,
wiens naam op den titel prijkt?
Niets! .... De namen der auteurs
worden achterin genoemd in de
inhouds- opgaaf. Ik wil gelooven dat
zij hem allen (ook de Duitsche
schrij ver van Der Abiturientenbummel?) toestemming gaven om hun
werk te doen drukken, maar stel
eens dat een tooneelschrijver die
toestemming gaf aan een tooneeldirectie: zou die dan gerechtigd zijn
het stuk uitte geven onder haar naam?
Voor mijn gevoel kan er deze
wijze van doen niet mee door.
De uitgave is keurig, geeft ook
de portretten van Henri de Vries
en van verschillende door hem in
't eerste stukje getypeerden.
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Dr. R. A. Kollew}jn, Opstellen
over Spellingen Verbuiging. Tweede

vermeerderde druk. Amsterdam,
H. J. W. Becht.
Dr. Kollewijn is een krachtig
strijder. Jaren geleden begonnen
met zijn „vereenvoudiging ", stuitte
hij aan verschillende zijden op tegen
Ik voor mij geloof dat die-stand.
tegenstand voor een groot deel
voortkwam uit traagheid, uit een
onwil. M'n hemel, nu alweer een
verandering! .... 't Was nog zoo
kort geleden dat De Vries en Te
Winkel dat zaakje nu eens behoorlijk hadden geregeld, in den loop
der jaren was hun spelling de alge
geldende, zelfs na eenig tegen--men
spartelen de officieele geworden —
waarom nu weer de boel in de war
gestuurd?! Op deze wijze moest
een mensch wel drie-, viermaal in
zijn leven van spelling veranderen
— wat 'n gedoe! — en waarvoor?
In mijn jeugd leerde ik schrijven
bijv. vrolijk, Dingsdag. Toen ik
twaalf jaar was kwam de nieuwe
spelling. We moesten op weten
gronden gaan schrijven-schapelijk
bijv. vroolijk en Dinsdag. 't Was me
een moeite!... Al dat in zes jaar aangeleerde werd met straf en slechte
rapport-cijfers weer afgeleerd.
En nu moet ik weer aanleeren
vrolijk, of vrolik en opnieuw Dingsdag .
'k Geef er de brui van!
Zoo zullen wel velen met mij gedacht hebben. Maar — hierin ligt
volstrekt geen verzet tegen de wenschelijkheid van vereenvoudiging.
We hebben geen argumenten gezocht
waar ze niet te vinden waren. We
hebben ons alleen verklaard te lui.
't Is me gebeurd dat ik in een brief
van een vereenvoudiger een aantal
plaatsen vond, waar hij terwille van
den eenvoud later letters had weggeschrapt. Die omslachtige eenvoud
schrikte mij af.
Argumenten van „taal-verminking" enz. leken me altijd gezocht.
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't Is een kwestie van gewoonte. Ook
het bezwaar van onduidelijkheid.
Waarom iemand bestelen en vervelen
direkt begrijpen zou en bijv. betekenen niet, is me onverklaarbaar. En
het vreemde aanzien ?! Zulk een
argument werd nog al gebruikt door
lui, die Hooft en Vondel liefst in
hun eigen spelling lezen.
Alle argumenten leken me ver
conservatisme en-bloemingva
gemakzucht. „'t Is nu eenmaal zoo —
laat het maar zoo."
Nu, de individueele vrijheid dient
geëerbiedigd, maar het is te eischen
dat wie er over mee wil spreken de
oogen open hebbe voor een groot
belang. En dat is het belang van
de kinderen. Voor hen kan de „vereenvoudigde" een zegen zijn. Gun
hem, die uit Cosijn's geleerde taalboekjes nu eenmaal ten koste van
veel tijd en moeite en examen-angst
geleerd heeft wáárom geldoven met
twéé o's en hopen met één o móet
gespeld worden — het genoegen die
wetenschap te blijven luchten, maar
laat hij zich niet enghartig verzetten
tegen een beweging, die voor het.
kind een weldaad kan worden, en
aan de onderwijzers vanzelf gelegenheid zal geven tot beter onderwijs.
Hoeveel uren gaan er nu niet heen
met spelling?! Welk een verademing
als de gewichtige (?) vraag: twee e's
of één e? twee o's of één o? niet
langer de jonge hersenen kwelt, als
al die buigingsuitgangen, waar 't
geslacht niet meer gevóeld wordt,
verdwijnen, als de sch gebannen
wordt uit woorden waarin men ze
niet hoort. Multatuli heeft 't voorgedaan: mens en tussen. Leelijk —
meent iemand? Maar schrijft u
dan ook verrasschen? vraagt Dr.
Kollewijn. En dat zou inderdaad
moeten. Ergo —'n kwestie van ongewoonte, waaruit zooveel vooroordeelen te verklaren zijn. Welnu — laat
de kinderen er aan gewend worden:
hun is de toekomst, en zij zullen
dankbaar zijn voor de vermindering

van grammaticalen omslag. Kon dan
de vrij komende tijd eens gebruikt
worden voor lezen.... Lezen van 't
mooiste in onze letteren — en daardoor ontwikkelen van literairen zin.
In mijn schooltijd schoot daar bijna
geen tijd voor over — vóór alles
moest Cosijn gediend! ....
Natuurlijk zijn er eenige bezwaren.
In enkele streken van ons land
worden de geslachten van voorwerpsnamen nog vrij zuiver gevoeld. Daar
is de accusatief-vorm den volstrekt
geen boeketaal. Moet daar dat taalgevoel door 't onderwijs worden weg
elke zaak-genom?IHladis
als er over gesproken wordt: hij.
Zelfs van vrouwelijke dieren zegt
men hij. In Noord-Brabant daarentegen, zegt een vrouw van de koffie:
ze is gezet, en zal geen mensch van
een geit zeggen: „Hij het jongen."
Er kan bij generalizatie dus iets
verloren gaan. Maar daar staat
zooveel winst tegenover, dat de
onderwijzers wel zullen doen zoo
krachtig mogelijk voor de vereenvoudiging te ijveren. Dit pittige,
onderhoudende en degelijke boek
van Dr. Kollewijn kan daarenboven
vele anderen de ongegrondheid van
hun vooroordeelen doen inzien.
Onze Kunst. Antwerpen, Amsterdam, J. E. Buschmann en L. J.
Veen.
De eerste twee afleveringen van
den derden jaargang getuigen van
het volhardend streven der ongenoemde redactie om dit maandschrift zijn afzonderlijke plaats blijvend en met eere te doen innemen.
't Is voor Nederland en Vlaanderen
te hopen dat het zich beijvert aan
deze artistieke onderneming den zoo
noodigen materieelen steun te geven.
De uitvoering is aldoor fraai. Het
Februari-nummer, geheel aan Israëls
gewijd, heeft tal van uitstekende reproducties en een zeer interessanten
tekst van W. Steenhoff.
v. N.

ZIJN EVENBEELD.
Een tooneelspel in drie bedrijven
DOOR

I.N.A.

(Het recht van opvoering voorbehouden volgens de auteurswet.)

Personen:
VAN HEERLE.
CHARLES VAN HEERLE.
PAUL, hun zoontje.

JEANNE

DORA PORTMAN.

Dienstbode.
Alle drie bedrijven spelen in de huiskamer van Jeanne van
Heerle, in den Haag.
Een vrij ruime kamer, die blijkbaar dient tot huiskamer, eetkamer en
salon: zeer rustig en stil met effen rood behangsel; op den grond
een effen zeil met eenvoudig karpet erover. In den achterwand links
een deur toegang gevend tot de gang. Rechts daarvan een schoorsteen,
daarnaast een klein eiken buffet met eenige blauwe Chineesche borden erop
en karaf met glazen. In den hoek rechts achter een piano. In den rechterwand twee vensters: voor één ervan een bloementafel met mooie, bloeiende
planten er in. Rechts op den voorgrond schuin tegen het raam schrijftafeltje
met stoel, waarop inktkoker, eenige schriften en twee portretten in lijst,
éen van een jongen en éen van een jonge vrouw. In het midden der kamer
een niet te groote vierkante tafel met effen donkerrood tafelkleed. Vier
stoelen er om heen; op de tafel een schaal met bloemen. Links op den
voorgrond een canapé met kleine tafel en twee crapauds. In den linkerwand een porte-briseé voor andere kamer, en boekenkast. Het geheele
vertrek- geeft een rustigen, harmonieusen, maar ook, door zijn stille kleuren
en weinige ornamenten, eenigszins strengen indruk, die verhoogd wordt
door het modern sobere karakter van het meubilair.
25
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Bedrijf.

B ij het opgaan der gordijn zit Paul aan de tafel te lezen. Hij is

een fijne, tengere jongen, wat klein voor zin jaren, met golvend
haar en donkere oogen, die een onrustige, dwalende uitdrukking
hebben. Hij is gekleed in donker bruine korte broek, bruin fluweelen buisje van iets lichtere tint met crème kanten kraag, zwarte
kousen en lage schoenen. Zoodra de deur opengaat en h ij de dienstbode hoort, staat h ij haastig op en snelt naar de deur. Blikbaar
had h ij al zitten luisteren.
Dienst bode (opent de kamerdeur van de gang en zegt tot Dora
Portman). Gaat u binnen mevrouw. Ik moest u zeggen, dat het
mevrouw erg speet, dat ze uit moest voor een — —
PAUL (haastig invallend). Ik zal het mevrouw wel zeggen Mina,
jij kan gaan — — (dienstbode af).
DORA. (Een lange slanke gestalte, elegant gekleed, los en vlug
van bewegingen. Zij gaat naar Paul toe, geeft hem de hand en
vat dan zin hoofd tusschen haar handen.) Wel Paul, ventje, hoe
gaat het?
PAUL (deftig, h ij spreekt keurig- correct). Goed mevrouw, dank
u. Het speet mama vreeselijk, dat ze niet hier kon zijn om u te
ontvangen, maar — — (h ij hapert even) zij moest noodig bij iemand
zijn, zij hoopte, dat u 't niet kwalijk zou nemen.
DORA. Wat 'n speech! Mooi gezegd, hoor. Natuurlijk neem ik het
niet kwalijk Paul; — wat dacht je mama wel! — — Maakt zij het goed?
PAUL. Heel goed mevrouw.
DORA. Je papa ook?
PAUL. Ook goed, dank u.
DORA. Je kende me zeker niet meer, wel?
PAUL (hoffeljk). 0 zeker, heel goed.
DORA. Dat vind ik knap. 't Is heel wat jaren geleden, sedert we
elkaar gezien hebben. De laatste maal, toen ik hier was, was jij

op school.
PAUL (a. v). Ik had u toch heusch herkend. Wilt u niet gaan
zitten? — (Dora wil 'n gewonen stoel nemen.) Nee, neemt u deze
crapaud, die is makkelijker, daar zit papa altijd in. (Hij schuift

een leunstoel aan.)
DORA (geamuseerd). 0, heet dat 'n crapaud?
PAUL (beleefd-verwonderd). Ja, — wist u dat niet?
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DORA. Nee, ik noem dat maar gewoon 'n stoel, 'n makkelijke
stoel — — (Zij gaat zitten, bij de kleine tafel links, Paul geeft haar
'n bankje.) Dank je wel, jij verstaat je wereld, hoor.
PAUL. Wilt u uw goed niet afdoen?
DORA. Dat kon ik wel doen. (Zij staat op en geeft hem mantel,

hoed en bont. Paul streelt eerbiedig het bont.)
PAUL. Wat 'n prachtig bont!
DORA. Hol je daar van?
PAUL (knikt). Papa heeft 'n pels, die is heelmaal met bont gevoerd, russisch sabelbont, prachtig, en 'n pet erbij. (Bij legt
Dora's goed op een stoel bij de groote tafel.)
DORA. Hoe deftig! En je mama, draagt die ook bont?
PAUL. Ja, zij heeft 'n cape, maar die is wat ouderwetsch geworden, en ze wil toch geen nieuwe nemen, al zeg ik 't haar nog
zoo dikwijls.
DORA (lachend). Zoo'n hardnekkige mama! — Paultje, wat ben
je groot geworden, 'n heele meneer, en je ziet er zoo chique uit,
met die prachtige fluweelen kiel aan, of hoe ik dat kleedingstuk
noemen moet .....
PAUL. Het is een Velasquez- buisje, dat droegen de spaansche
prinsen vroeger.
DORA. Och kom, zoo maar een prinsenjasje aan! Als ik 'n meneer
was, Paul, en 'n hoogen hoed op had, zou ik hem respectueus
voor je afnemen. Heeft je mama dat zoo bedacht?

PAUL. Nee, papa.
DORA. Ah ik dacht al — -- (Zij vat zin handen.) Toen ik je de
laatste maal gezien heb, dat is nu, ja zes jaar geleden, jij was vijf
geloof ik, — toen noemde je me tante Dora, weet je 't nog, en
toen moest ik je aldoor verhalen doen.
PAUL (zich herinnerend). 0 ja, u kon prachtig vertellen. (Opeens
kinderlik.) Zoudt u me nu een verhaal willen doen? Als u niet te
moe bent tenminste, liefst iets van 'n ridder, die in 'n kasteel
woont boven op 'n berg, zooals aan den Rijn, weet u?
DORA. Van 'n ridder -- Dat schud ik maar niet zoo uit m'n
mouw, daar moet ik eerst eens voor bedenken hoor. (plagend) :
Ben je daar ook niet wat oud voor, Paul, om zoo verteld te worden?
PAUL. Ja, eigenlijk wel, maar ik hou er zoo van. Papa kan
prachtig vertellen, die verzint ze zoo dadelijk maar en soms zulke
grappige verhalen, dan moet ik aldoor lachen.
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En mama?

PAUL. Ja, mama ook wel, maar toch niet als papa en ze vertelt
altijd zoo ernstig.
DORA (kikt wat afwezig de kamer rond, voor zich). Wat 'n
andere kamer dan de vroegere l
PAUL. De andere was veel mooier.
DORA (a. v.) — — Dat vind ik niet; deze is veel huiselijker en
intiemer. — Die heeft mama zeker ingericht, niet?
PAUL. Ja mevrouw.
DORA. (knikkend). Daar ziet-ie naar uit, hij lijkt op haar —
(nu weer bewust). En vertel me nu eens wat van je-zelf. Waar ga
je school?
PAUL. Ik kom met September over 'n jaar op 't gymnasium.
DORA. Wat, dan al?
PAUL. Ik ben bijna twaalf, mevrouw Portman.
DORA. 't Is waar — — Weet je al wat je later wilt worden?
PAUL. Diplomaat of zanger, mevrouw.
DORA. Wat zeg je ?! Kind, hoe kom je daaraan? Wil papa dat?
PAUL. Ja, Papa heeft liefst, dat ik zanger word, 'n heele beroemde
weet u, die voor koningen zingt, maar als hij later vindt, dat ik
geen talent genoeg heb, dan wil hij, dat ik diplomaat zal worden.
DORA (zij onderdrukt een lachje). Dus in ieder geval een comediant .... Wel, wel,' wat 'n grootsche plannen. En wat zou jij-zelf
willen?
PAUL. Ik zou liefst diplomaat worden en dan toch ook prachtig
zingen zooals papa, maar alleen voor plezier.
DORA. Och kom, zoo'n grand seigneur ! — — Zingen voor geld
is je wat min, hè? — En je mama, denkt die er ook zoo over?
PAUL. 0 nee, mama wou liever, dat ik iets heel gewoons werd,
dokter of zoo iets.
DORA (hem bij den neus pakkend). En daar trekt jonker Paul
zeker z'n aristocratisch neusje voor op? Foei, foei, je moest je
schamen! hoor — — Diplomaat dus — — Dan krijgje zoo'n mooie
jas aan hè? met goud of zilver er op?
PAUL. Ja goudgalon. 't Galacostum van 'n Nederlandschen gezant
is prachtig: 'n donkerblauwe lakenrok met goudgeborduurden kraag
en gouden revèrs en opslagen op de mouwen, en negentien gouden
knoopen met 'n W er op; W: Wilhelmina weet u? En er hoort
'n wit laken pantalon bij, met 'n breed gouden galon op zij.
—

ZIJN EVENBEELD. 389
DORA. Wat weet je dat al precies. Je hebt er toch nog geen
besteld?
PAUL (ernstig). Nee mevrouw, nog niet.
DORA. — — En heb je aardige vrienden op school?
PAUL. ja, 'n paar zijn er heel aardig.

Hoe heeten die, Paul?
PAUL. Graaf van Waveren, baron Verster en Willem — —
DORA (lacht nu op eens luid). Kind, 't wordt al te mooi, je overweldigt me met al die voornaamheid — — Nee, ik mag er niet om
lachen, daar heb je gelijk in.
PAUL. 't Zijn heele leuke jongens.
DORA. Dat doet me nu eens plezier te hooren, dat ze leuk"
zijn. (Korte stilte.)
PAUL. Ik ga van den zomer bij van Waveren logeeren — — Ze
hebben 'n groot kasteel in Gelderland, de koningin heeft er pas
gelogeerd en daar kun je in verdwalen, in 't park meen ik, en
uren ver in rondrijden. Er zijn ook 'n massa herten in, herten en
reeën en wilde zwijnen — — (Dora glimlacht.) En dan leer ik er
paardrijden met de freule.
DORA. Hè, dat is heerlijk.
PAUL. En na 'n paar jaar krijg ik 'n paerd present van papa
en dan — —
DORA. Wat voor 'n ding?
PAUL. 'n Paerd, mevrouw.
DORA. Wat is dat?
PAUL. Weet u dat niet? 'n Paard 1
DORA. 0 'n paard! Waarom zeg je dat dan niet? Je bent nog
veel te jong om de woorden zoo raar uit te spreken.
PAUL. Papa zegt altijd paerd.
DORA. Je papa, die is ook ouder, niet? — Nu, en ga je dan
met hem rijden?
PAUL. Ja, dan gaan we er samen op uit, draven en galoppeeren ...
(Hij gaat te paard op 'n stoel zitten en imiteert de bewegingen,
heel hinderlijk opeens.)
DORA. Daar kan ik me begrijpen, dat je je op verheugt. — —
Ik hofl ook dol van rijden, al ben ik geen gravin of barones,
Paul.
PAUL (bluffend). 't Is er zoo deftig aan huis bij de van Waverens;
er staan altijd twee lakeien achter tafel.
DORA.
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PAUL (a. v.). 0 ja, dikwijls. — En ik word er ook altijd jonker
genoemd.
DORA. Dat vind je zeker heerlijk, niet?
PAUL. Ja maar, ik heb er recht op, zegt papa, onze familie is
eigenlijk van adel, — we stammen af van 'n baron of graaf van
Heerle uit de tiende eeuw en papa gaat z'n titel ook weer aanvragen,
bij den Hoogen Raad van adel, weet u?
DORA. Zoo, zoo, maar nu heb ik genoeg van al die voornaamheid, — nu moesten we liever eens over wat anders praten. 't Is
waar, is je papa niet thuis?
PAUL. Papa? Nee, die komt misschien vandaag, — hij komt
meestal om de drie of vier weken.
DORA. Wat zeg je? Wat — — (Dan begint ze opeens te begrijpen
en breekt verschrikt af; — afleidend.) 't Is hier 'n beetje koud, hè?
PAUL. Ik zal het vuur wat opstoken, komt u er dan dichter bij
zitten. (Bij doet zoo overig en gewichtig.)
DORA. Ja, ik zal m'n crapaud wat verschuiven — — ('n korte stilte,
zij observeert hem). Je lijkt erg op je mama.
PAUL. De meeste menschen vinden dat ik meer op papa lijk.
DORA. Ja, in je spreken en je manieren, maar je gezicht lijkt op
dat van mama — — En als je nu wat anders doen wilt Paul, wat
lezen of spelen, doe 't dan gerust hoor, — ik kan best mezelf
amuseeren — — 't Is waar, moet je niet naar school?
PAUL. Nee, 't is Paaschvacantie, mevrouw Portman.
DORA. Och ja, hoe dom van me — — Ik geloof dat mama daar
komt — — (Zij staat op. -7eanne komt haastig binnen, een donkere,
tengere vrouw, kleiner dan Dora, metgroote, eenigszins zwaarmoedige oogen, mooi, maar verwelkt. Zij is gedistingueerd en hoogst
sober gekleed met donkergroen pak aan, zonder eenige versiering.
Zij draagt ook geen andere sieraden dan een eenvoudige zilveren
broche. Haar stem is diep en gevoileerd.)
DORA. Jeanneton!
JEANNE (Hartelijk en innig, toch met ietsgereserveerds in haar stem).
Dag Dora! (Zij drukken elkaar de hand, zonder elkaar te kussen,
dan zwijgen ze beiden eenigen tad, aangedaan en tegelijkgedwongen en wat verlegen, vooral .Jeanne.)
DORA. Wat is dat lang geleden!
JEANNE. Ja — hoe lang wel? Drie jaar geloof ik.
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DORA. En toen maar 'n paar uur en vóór dien tijd ook weer
jaren! (.'eanne knikt. Zij doet haastig, wat zenuwachtig, haar hand-

schoenen uit, daarna haar hoed en mantel. Dora bespiedt haar
onderwil met toenemende ontroering.)
JEANNE (licht glimlachend), 't Is heerlijk je weer eens te zien.
DORA (aangedaan) — — Heerlijk — — Ik heb nu op eens 't gevoel,
dat ik niet zoo lang van je weg had moeten blijven.
JEANNE (geruststellend). Ik begrijp zoo goed als iemand behoefte
heeft om alleen te zijn — -- Ik leef zelf ook als 'n kluizenaar, voor
zoover ik kan tenminste — — (op luchtig-er toon, toch nog steeds
gereserveerd). 't Speet me zoo, dat ik je niet af kon halen, maar
't ging niet, ik had 'n les te geven.
DORA. 'n Les?
JEANNE: Ja, had
DORA. Ik geloof

Paul je dat niet verteld? (Zij ziet hem scherp aan.)
't niet, wel Paul?
PAUL (kleurend). Ik weet niet, ik dacht van wel — —
DORA (afleidend). Hij lijkt vreeselijk op jou, Jeanneton.

JEANNE. Vind je?
DORA. Ja stellig. —

En hij heeft me zoo prettig bezig gehouden;
de jongen houdt er 'n heele conversatie op na. En zoo goed voor
me gezorgd, — ik kreeg dadelijk 'n stoel en 'n bankje van hem,
'n crapaud, niet waar Paul? (Zacht tot .7eanne.) Wat heeft hij
merkwaardig gemakkelijke manieren voor 'n kind.
JEANNE (licht zuchtend). 0 ja, die heeft-ie zeker. (Zacht tot Paul.)
Waarom hebt je dit pak aangedaan, Paul? Om mevrouw Portman?
Dat had niet gehoefd — — ( luider) Je gaat straks immers naar Willem.
DORA (glimlachend). Willem, is dat een van z'n adellijke vriendjes?
JEANNE. Welnee, dat is 'n heel lieve, eenvoudige jongen, de zoon
van 'n leeraar, van wien hij verreweg 't meeste houdt van al z'n
vriendjes, (zachter tot Paul) voor 't oogenblik tenminste, niet Paul?
PAUL. Ik ben met van Waveren en Verster ook heel intiem.
JEANNE (streng, zachtjes). Noem jij dat intiem? Wanneer zie je

hen, behalve op school?
PAUL (kleintjes). Ik ben er wel eens op visite geweest.
JEANNE. Ja. Verleden jaar voor de eerste en eenige keer op 'n
avondpartijtje. En je hebt me zelf herhaalde malen gezegd, datje, niettegenstaande al hun voornaamheid, veel meer van Willem houdt (ter
ijl z ij zin haar streelt) die goeie, knappe Willem, die zoo lief voor-w
je is en je altijd zoo helpt met je werk. Kom, ga nu vlug je pak uitdoen.
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't niet aanhouden?
Nee vent, dat zou niet aardig zijn tegenover Willem,
die altijd zoo eenvoudig gekleed is. En je kunt immers niet fietsen
met dit pak aan. Als papa komt, mag je je later verkleeden. Toe,
gauw nu, Willem zal je wachten — — En neem 't goed van mevrouw
Portman eens mee, leg 't voorzichtig in de andere kamer. (Zij
PAUL (pruilend). Waarom mag ik
JEANNE.

geeft hem Dora's goed. Paulgaat langzaam, wat pruilend nog heen.)
JEANNE (gaat op de canapé zitten). Kom bij me zitten, wil je?
(Dora gaat naast haar zitten op 'n crapaud. Lange stilte.)
DORA (op gedempten toon). 't Is zoo vreemd tusschen ons; we
zien elkaar

heel zelden, — we schrijven elkaar haast nooit — —

(Hartelijk.) En toch — —
JEANNE (voor zich uit kakend). Ik kan 't niet. 't Is niet alleen
afkeer in me om me te uiten, 't is bepaald onvermogen ook. En
je oppervlakkig schrijven over futiliteiten, dat wil ik niet.
DORA. Zoo gaat 't mij ook. En toch, dat is juist het heerlijke,
voelen we ons nooit van elkaar vervreemd, wel? of misschien, —
ik oordeel naar mezelf.
JEANNE (met meer warmte, wat loskomend), Nee, dat is zoo, —
omdat we elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen en zoo volmaakt
begrijpen, zonder elkaar ooit iets te vragen of vertrouwelijkheid
te eischen. Dat was altijd zoo, ook vroeger — — Ik denk ook
heusch heel dikwijls aan je.
DORA (knikt). — — 0 Jeanneton , als ik zoo je stem hoor en ik
doe m'n oogen dicht, dan heb ik even, heel zwak, de illusie van
onze jeugd.
JEANNE. Onze jeugd!
DORA. Wat hadden we 'n illusies en idealen, hcè, dolle, opgewonden schepsels, die we waren.
JEANNE. ja — en wat zijn we nu oud geworden en ontnuchterd
en levenswijs, ik tenminste. (Zij zwijgt weer, in strijd of zij zal
spreken of niet. Na eenigen tijd:) 't Valt me zoo moeilijk je nu van
mezelf te vertellen.
DORA. Doe 't dan niet, ik vraag je immers niets. Laten we
toch niets forceeren. 't Zal langzaam alles van zelf wel komen — —
het praten en — — de vertrouwelijkheid.
JEANNE (voor zich kijkend, zacht) — — je zal misschien zelf al
wat begrepen hebben. ,
DORA (ook zacht). Ja — —'t Gaf me 'n heele schok, — dàt had
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ik toch niet vermoed — — wel o! al lang, dat je niet voor elkaar
paste.
JEANNE (even snel opkijkend). Dat toch?
DORA (knikt). Iedereen die je gekend heeft, geloof ik — arme
Jeanne!
JEANNE (pijnlijk, op gedempten toon). Nee, beklaag me niet. Ik
heb 't immers zelf gewild, zelf gedaan. Dat is juist 't vreeselijke.
Zooals ik er me soms om schamen kan, (zachter) o! erger nog —
dat ik me vroeger — — (wacht even, vervolgt dan snel) dat ik me
zóó heb laten verblinden door dien schijn van z'n uiterlijk en z'n
gaven, net als 'n kind door iets dat mooi blinkt. — Wat moeten
jullie wel van me gedacht hebben — —
DORA. Och ik vond 't wel vreemd, maar toch — — hij was immers zoo héél innemend, Jeanneton , en zoo knap van — — (beden-

kend dat dit laatste Yeanne p ijnlijk moet aandoen, verbetert ze snel) :
En dan — dat gemakkelijke en besliste van hem en dat air van
superioriteit — — (Yeanne knikt) — — Ik was bepaald door hem geimponeerd indertijd — — En z'n mooie zingen en voordragen, zoo
echt gevoelig en muzikaal — — Wat 'n stem had hij.
JEANNE (met een flauw glimlachje). Ja, ik zocht 'n groot artiest
in hem, 'n diepe, fijnvoelende kunstenaarsziel onder z'n wat mondain
uiterlijk.
DORA. Dat mondaine gaf er juist iets pikants aan, vond ik toen..
(korte stilte). Ik zag in de courant, dat hij pas weer gezongen heeft
op 'n soirée bij — — den een of anderen baron meen ik.
JEANNE. Hij zingt veel op soirées.
DORA. Ging jij vroeger nooit eens mee?
JEANNE. Ja, in 't begin wel, omdat hij 't graag had. Ik heb toen
ook zelfs 'n paar keer gezongen. Ja, afschuwelijk was dat. Ik voelde
me niet te zeggen zoo vreemd in die wereld, wat 'n wereld ook,
zoo leeg en zoo klein — — En zooals de vrouwen hèm naliepen en
vleiden. Ik schaamde me soms 'n vrouw te zijn — — En 't was me
zoo pijnlijk ook — — om hèm zoo te zien, zoo klein-ijdel, zonder
'n zweem van trots.
DORA (aarzelend). Maar dat alles was toch geen reden — —
JEANNE. Om van elkaar af te gaan, meen je? Nee, zeker niet.
't Was geen kwestie van ontrouw — — Misschien is hij 't geweest,
waarschijnlijk wèl, ik heb het nooit willen weten. Wel is hij 'n paar
maal verliefd geweest en dat — — kon ik me wel begrijpen en nam
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ik hem niet kwalijk meer, later. Ik begreep zoo goed, dat ik niet
de vrouw was, die hem boeien kon, dat hij zich ook in mij vergist
moest hebben — — ( in gedachten verzinkend) zeker, zeker — — hij
ook — — (weer bewust). Vreemd, dat hij van me was gaan houden;
niet? — op me verliefd was geworden, meen ik.
DORA. Je was heel mooi vroeger.
JEANNE (rustig). Ja, ik was heel mooi en m'n uiterlijke koelheid
prikkelde hem, dat zal 't wel geweest zijn — — Hij was 't gewoon,
dat de vrouwen naar hèm toekwamen.
DORA. Hij heeft toch wel echt van je gehouden, Jeanne.
JEANNE (haastig, beschaamd). Nee, niet gehouden — — dat is
juist — — 't Was verliefdheid alleen — — op m'n lichaam — — van
die buien , die nu en dan terugkeerden en die me zoo — — (zij breekt
af en zucht). 0 Dora, 't valt me zoo moeilijk je te zeggen wat
eigenlijk — — en ik moet 't toch eens zeggen, eindelijk eens aan
iemand — — zacht, haastig). 't Was de vernedering — en dan
ook — — Ik ging hem langzamerhand verachten om z'n kleinheid
van ziel — — Toen ik me er van bewust werd, toen de ontgoocheling kwam, dacht ik wel eens in wanhoop: 0! ik wou, dat-ie slecht
was, ik wou dat-ie dronk of dat-ie 'n moord begaan had, of wat
ook voor vreeselijks, alles liever, dan dat-ie zó6 is, zoo klein, zoo
onwaar, zoo belachelijk —! Ja, dat was 't ergste, waarachtig 't
ergste: ik moest om hem lachen soms in z'n kleine ijdelheid — —
En toch, natuurlijk, was dat obk geen reden om van hem af te
gaan. 't Was niets wat ik hem verwijten kon, dat hij zoo was, dat
ik hem vroeger anders gezien had in m'n verblindheid — — kortaf,
hard). 't Was om 't kind, 't moèst. Hij maakte 't kind — — leelijk
— — net als hij, ijdel en onwaar — — plotseling) Zeg me eens,
wat is je indruk van Paul?
DORA (ontwakend). Beste Jeanne, denk toch, hoe kort ik hem
gezien heb, 'n kwartiertje misschien.
JEANNE. Je vluchtige indruk dan?
DORA. Och, dat hij wel lief is — hij heeft iets heel beminnelijks, — wel wat blufferig ook, daar is hij nu juist op den leeftijd voor. De meeste kinderen hebben zoo'n blufperiode waar zij
doorheen moeten groeien.
JEANNE (aarzelend, wat angstig haast). Had hij je veel verteld?
Iets van z'n chique vriendjes misschien?
DORA. Niet veel. Dat hij soms te visite ging bij van Waveren
(

(

(
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geloof ik, en dezen zomer bij hem zou gaan logeeren op 'n groot
buiten in Gelderland en er paard zou gaan rijden met de freule.
JEANNE (zacht en beschaamd). Alweer! — Daar is geen woord
van waar.
DORA. Geen woord?
JEANNE (schudt 't hoofd. Korte pauze).
DORA. Je kunt 'n kind wel afleeren om te liegen, geloof ik.
JEANNE. Niet om te fantaseeren en te brodeeren.
DORA. Doet hij — — z'n vader dat ook?
JEANNE (knikkend). — — Hij weet niet wat waar is, hij heeft er
geen gevoel voor zelfs. — — Die twee kunnen verhalen vertellen — —
niet malicieus bedoeld, och nee, puur verzonnen alleen, uit grenzenboze ijdelheid, uit zucht om bewonderd en interessant gevonden te
worden. En ze zien er niets in. Als ze er op betrapt worden, zijn
ze zelfs niet eens beschaamd — —! Is zoo wreed, 't kind heeft alles
van hem: z'n karakter, z'n neigingen, alles — — ( voor zich, met
angst) Zoo'n kind heb ik in de wereld gebracht — — tot Dora)
Denk toch eens, hij is alles wat ik heb, niet waar? En toch zijn er
oogenblikken — — als ik z'n vader in hem zie —
heelgedempt)
dan kan ik hem niet bij me dulden.
DORA (zacht, ontdaan). 0 Jeanne! — — Maar 't kan immers
anders worden. Als hij heel veel van je houdt — —
JEANNE. Ik ben zoo bang — — Die ijdelheid zit hem in 't bloed,
ze wordt aldoor sterker.
DORA. Maar hij heeft z'n bloed immers ook van jou. — Wie weet
hoe zich later jouw aard in hem ontwikkelt.
JEANNE. Zou je dat denken? — ( langzaam) Als 't niet gebeurt,
als hij zou worden als z'n vader later, dan — — (zij staart voor
zich uit; — dan, op vasten toon) ja, zoo mag hij niet worden,
nooit. — — Maar daarom moest ik van hem af, begrijp je wel?
DORA. En wou hij dat?
JEANNE. Eerst niet, later wel, toen hij op nieuw verliefd werd. —
Ik zegende die verliefdheid. — Toen wou hij zelfs divorceeren, wat
ik eerst niet verlangde om het pijnlijke ervan.
DORA. En gebeurt dat nu?
JEANNE. Ja, in 't najaar, — als hij dan tenminste niet van gedachten veranderd is, — — (gesmoord) en weer op mij misschien
(luid) Hij is ook bang voor praatjes en voor z'n reputatie.
DORA. Jij houdt 't kind natuurlijk?
(

— (

— —

:
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JEANNE (knikt). Gelukkig, — 't zou hèm te veel hinderen in z'n
vrijheid. Hij komt 't nu om de drie weken bezoeken, dat was zoo
de afspraak. 't Is wel pijnlijk, — bij mij aan huis. Maar ik deed 't
om Paul. 't Is in alle opzichten beter, dat hij z'n vader ziet in deze
omgeving. — — Toch moet hij hem later minder zien, veel minder.
Ik ga daarom in 't najaar buiten wonen. Je weet niet hoeveel het samenzijn van zoo'n enkelen keer bederft. Daarna heb ik geen vat meer
op 't kind; alles wat ik zeg glijdt langs hem af. Hij houdt veel
van z'n vader; op zijn manier.
DORA. En hij van 't kind?
JEANNE. Ook veel, voor zoover hij houden kan van iemand. —
Die twee begrijpen elkaar. — Wat heb ik veel gepraat!
DORA. Dat hadt je zeker in tijden niet gedaan?
JEANNE. Nee, ik heb wonderlijk eenzaam geleefd sedert — — ja
sedert onze jeugd, nu tien, twaalf jaren geleden. Ik was me langzamerhand zoo verstijfd, zoo bevroren gaan voelen.
DORA. Heb je geen enkelen vriend dan?
JEANNE (zacht). Ja één, -- veel had ik er nooit, dat weet je, —
'n heel trouwe vriend. — Maar wij merken weinig van elkaar, dat
was beter. — Hij woont ook trouwens niet meer hier, ik zie hem
zelden. — — ( héél zacht) En toch, als ik hèm — — ('n korte stilte).
DORA (rondziende). Ik was eerst zoo verwonderd je hier — —
Ik had altijd gedacht, dat hij rijk was — — van Heerle?
JEANNE. Dat is hij ook, voor' het oogenblik tenminste — —
(haastig) Omdat ik kleiner ben gaan wonen en lessen geef? Verwondert je dat?
DORA. Nee, nee, 't is waar, je kunt niets van hem aannemen.
Wat moet je hem — —
JEANNE (stellig). Ja. Soms. — Alleen het schoolgeld voor Paul
betaalt hij, dat was me te veel; — dat en z'n mooie pakken.
DORA. Maar beste Jeanne, hoe kun je dan leven? Jij hadt immers
niets.
JEANNE. Nee, maar ik heb 'n klein jaargeld van m'n peettante geërfd
en van dat en m'n zanglessen kan ik juist rondkomen, dat gaat best.
DORA. Wat ben je toch sterk!
JEANNE (zacht). Dat zei hij ook dikwijls, — alleen wat anders. — —
En toch kan ik me wel zwak voelen ook. (Pauze.) En nu komt de
beurt aan jou Dora, ik heb zooveel gepraat. — — Hoe lang is 't
nu, sedert den dood van je man?
--
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DORA. Drie jaar. Toen ben ik immers bij je geweest, kort na
z'n dood.
JEANNE. 't Is waar. En daarna al dien tijd zwervende geweest?
DORA. Ja, maar voor 't oogenblik ben ik zwervensmoe. 't Is ook
wel wat heel egoïstisch zoo'n leven voor jezelf alleen, van enkel
zien en droomen. (-7eanne staat plotseling op.) Wat is er?
JEANNE. Niets. — Ik dacht, dat ik iemand hoorde. Ik verwacht
hèm vandaag, 't treft heel ongelukkig. Hij was in vier weken niet
hier geweest en liet me van ochtend juist weten, dat hij van middag zou komen. Zoo'n dag ben ik altijd — — Die angst, die er
dan in me is, — angst en onrust en — — (de deur van de porte-

brisée gaat open en Paul komt binnen, nu gekleed in een eenvoudig
donkerblauw pak met witten kraag) (met 'n zucht van verlichting)
't Is Paul maar.
JEANNE. Zoo jongen, zoo is 't beter. Ga nu maar gauw naar
Willem, over 'n uurtje moet je thuis zijn. — Staat dit pak hem
niet veel aardiger, tante Dora?
DORA. Veel. 'n Echt Hollandsche jongen is hij nu.
PAUL. 't Andere is artistieker, zegt papa.
DORA (spottend). Och kom! Jij hoeft er volstrekt niet artistiek uit
te zien, — 'n jongen van nog geen twaalf, gekheid hoor.
JEANNE (hem naar zich toetrekkend). Dag schat, dag beste vent,
zul je niet te woest rijden?
PAUL (kust haar). Nee moedermama, ik beloof het u. We gaan
naar buiten, dan zal ik zien of ik viooltjes voor u vinden kan en
dotterbloemen. — (tot Dora) Van die groote, gele weet u? Daar
houdt mama zoo van.
JEANNE. Doe dat lieverd, maar val niet in de sloot hoor.
PAUL. Nee mama, wees maar niet bang. En zult u niet bedroefd
zijn en vroolijk kijken, als ik weerom kom?
JEANNE. Ja, vroolijk kijken, dag schat!
PAUL. Dag mama, dag tante Dora! U moet mama vroolijk
maken, zult u? (Hij kust 1eanne nog eens, geeft Dora de handen

loopt hard weg. 7eanne ziet hem na.)
DORA. Wat was hij echt lief nu. Nu leek hij opeens zoo erg op jou.
JEANNE. Ja, hij kan echt lief zijn. Als ik hem maar altijd bij
me had, zonder dat hij — —
DORA. Jeanneton, ik heb 'n inval gekregen. Heb je nog 'n vrije
kamer in je huis?
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'n vrij ruime, met 'n kleinere er naast. Wat meen
— Zou je bij me willen komen?
DORA. Als ik mag. — M'n pied à terre hier maken, waar ik
altijd na m'n vluchten weer neer zou kunnen strijken. — 't Zou
heerlijk voor me wezen. Ik verlang soms naar rust en — — (met
iets liefverlegens) 't zou jou ook kunnen helpen, financieel, meen ik.
JEANNE (na 'n korte aarzeling). Zeker, dat zou het.
DORA (haar hand vattend). Van mij wil je 't wel aannemen,
niet? 't Zou zoo'n genot voor me wezen je te helpen. — — Want
ik zou goed willen betalen voor m'n kamer, dat jij wat minder zou
hoeven te sloven in 't vervolg. — Je ziet moe Jeanneton. — En
trouwens, 't zou geen helpen zijn. Kamers in jouw huis! — Waar
zou ik 'n prettiger rustplaats kunnen vinden? — Waarom glimlach je?
JEANNE. Je hadt altijd zoo'n lieve manier om iets aan te bieden,
vroeger ook. Je maakte 't aannemen zoo gemakkelijk. — — En
vertel me nu eens wat van jezelf, zooveel als je zeggen kunt en wilt.— -Ik weet niet of ik het me verbeeld, maar het is — — of je verjongd
bent, innerlijk verjongd meen ik, of er iets lenteachtigs over je heen
gekomen is. — Er is zooveel leven in je, al tracht je het ook te
onderdrukken. Toen ik je de laatste maal zag, was je gezicht strak
en je stem zoo dof. — Maar nu, — je zièt ook weer zoo jong.
DORA (blozend). Och Jeanne, zeg dat niet. Ik word zoo oud, we
JEANNE. Ja,

je?

zijn allebei oud geworden.
JEANNE (glimlachend). Jij wordt nooit oud.
DORA. Ik wou dat 't waar was. — — Kijk eens naar m'n haar.
Dat wordt al grijs en ik heb rimpels ook gekregen.
JEANNE. Beste Dora, dat is heusch niets bij mij vergeleken. Kijk
eens naar mijn haar, — ik zie tien jaar ouder dan jij.
DORA (haastig, panlijk). Nee, nee, niet over spreken. 't Is zoo
afschuwelijk, oud worden en aftakelen. Als ik er 's nachts soms aan
denk, kan ik niet slapen, uren, uren lang niet, dan zie ik mezelf.
(plotseling afbrekend) Nee, nee — — (heftig) En ik wil nu nog jong
zijn, 'n paar jaar, vijf jaar lang stilstaan en m'n leven genieten,
.echt, compleèt leven.
JEANNE (zachtjes, — verwonderd). Had je dat dan — — vroeger
nooit gedaan?
DORA

(schudt langzaam van nee, zonder _7eanne aan te kaken).

... Wat hebben we allebei gezwegen hè? — — niets van elkaar af
geweten — — Ja natuurlijk, ik heb van hem gehouden, veèl; (zachter)
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verliefd op de liefde, maar niet op hèm, merkte ik te laat. Denk
ook hoe m'n jeugd was, ik moest wegkomen van onder den druk
en de somberheid uit. Ik ben ook niet ongelukkig geweest, volstrekt
niet. Ik heb alleen maar niet geleefd. Hij was zoo goed en z'n lange
ziekte wekte 'n oneindige teederheid voor hem in me op. 0, als 'n
kind ging ik langzamerhand voor hem voelen. Hij heeft ook nooit
iets gemerkt, hij was zoo blind. Sommige menschen blijven hun
leven lang blind.... Maar ik had altijd 'n gevoel van — — van
leegte en onvoldaanheid, — iets dat dood, onaangeroerd in me liggen
bleef, begrijp je me, Jeanneton? Jij begreep me altijd vroeger....
En nu dezen zomer! — Ik heb nu geleefd Jeanne, twee weken lang
(half lachend) en o! ik heb 't gevoel, dat ik m'n ziel zou willen
verkoopen als Faust voor nog zoo een poos, wat langer alleen, —
'n paar maanden, 'n jaar. — Het zal ook nog komen, ik wil het! — —
(heftig) Waarom zouden we ook altijd anderen moeten ontzien,
ons opofferen voor anderen en lijden, wij, die toch buiten ons willen
en weten op de wereld gebracht zijn!
JEANNE (wat verschrikt) .... Zin er dan anderen om te ontzien?
DORA. Ja, maar daarover nu niet. — plotseling) Weet je nog,
wat je vroeger wel eens van me zei, dat ik — —
JEANNE (glimlachend). Dat je coquet was, meen je? (Dora knikt)
Ja, onbewust coquet, — en 'n bedorven kindje au fond .... Als je
wilde, kon je iedereen van je laten houden — — heel anders dan
ik. — Je wilde alleen maar zoo weinig en als je niet wou, dan kon
je gewoonweg ...
DORA. Onuitstaanbaar zijn.
JEANNE (a. v.). Juist. Echt ongenaakbaar en uit de hoogte.
DORA. 't Is ook zoo zelden de moeite waard. — Maar nu — — Ik
was toen wel eens verbaasd als je het zei, gepiqueerd geloof ik....
Nu weet ik, dat ik 't geweest ben.
JEANNE. Bewust coquet?
DORA. Ja. — Ik wou, dat hij van me houden ging en — —
JEANNE. 't Gebeurde ook?
DORA (knikt). Coquet is zoo'n hatelijk woord. Ik dacht er niet
dadelijk over hem te winnen. Eerst was het onbewust, later met
willen, dat ik hem het mooiste, het beste in me toonde. (Zij ziet
(

droomend voor zich uit.)
JEANNE. Waar was het?
DORA. In Avranches, aan de zee. — 0 die eerste avond! Zoo als
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we toen gesproken hebben, dadelijk al! — — Dat elkaar begrijpen
met halve woorden, met zwijgen soms, — dat zoeken en tasten,
heel voorzichtig en teer, naar elkaars gedachten en gevoelens. Over
alles spraken we; even aanroeren was 't gedurig maar en dan wisten
we genoeg: — —over 't licht, de kleur van de zee, over ruimte,
muziek — — ook wel over heel gewone dingen .... Ja, die avond
was eigenlijk de mooiste, de innigste van alle.... En 't was zoo
heerlijk te voelen, hoe ik meer en meer macht over hem kreeg en
hij over mij ...
JEANNE. Charmeuse!
DORA. Zoo noemde hij

me ook.
triomfantelijk) 'n Zwijger
was hij en ik heb hem tot spreken weten te lokken .... Ik was
ook wel echt coquet, bedenk ik me nu, o zoo anders dan jij, zooveel
minder „waar ". Weet je nog, toen je vroeger verloofd was....
och vergeef me — —
JEANNE. Nee, ga door.
DORA. Hoe je toen, als je met hem uit zou gaan, of als je hem
verwachtte, je nooit mooier wou maken, — nooit 'n andere japon
aantrekken? Dan zette ik er je soms toe aan, hoeveel je 't waarlijk
niet noodig hadt, want wat was je mooi toen! — jij vondt't niet
—

(

eerlijk.
JEANNE (knikkend). Ja, — ik wou hem mij toonen zooals ik was.
DORA. Ik was heel anders. — Ik deed nu juist aan wat ik wist, dat

me goed stond, m'n mooiste kleeren. — Ik hield de japonnen bij
m'n gezicht, om te zien hoe ze kleurden. — En ik maakte m'n stem
zacht en klankvol. — Maar 't was niet.... 't was om hèm geluk
te geven Jeanne, ik gaf er hem geluk mee.
JEANNE. Dat geloof ik zeker, Dodo.
DORA. Zie je, nu noem je me weer Dodo, nu vallen de jaren
weg.... Twee weken heeft dat zoo geduurd .... en toen, (wat
verlegen) toen kwam er heel plotseling 'n einde aan.
JEANNE. Waarom?
DORA. Ja, dat is eigenlijk

zoo dwaas, — de reden meen ik, — —
ik kan 't haast niet zeggen. — — Zul je er niet om lachen?
JEANNE. Spreek maar uit — —
DORA (zacht).... Ik werd verkouden. (eanne lachteven.) Ja, je
mag ook wel lachen, 't is ridicuul .... (beiden lachen nu hartelijk
ondanks hunzelf) Maar toen lachte ik niet. — Lieve hemel, ik was
desperaat, ik vloekte in mezelf.

ZIJN EVENBEELD.

4or

JEANNE. Dora, Dora, wat 'n coquetterie!
DORA. Ja, ja, dat was 't. — Jij zou juist gebleven zijn. Maar ik
kon 't niet velen, dat hij me dwaas, leelijk zou zien en misschien
gedesillusionneerd zou worden. 't Zou 'n pijniging voor me geweest
zijn. — Jij weet ook niet — — alle verkouden menschen zijn niet
eender, geloof ik. Ik ben dan afschuwelijk, niet om aan te zien met
m'n gezwollen neus en m'n tranende oogen — — En denk toch eens
hoe dat geweest zou zijn in zijn tegenwoordigheid, ik niesend en
snuitend .... Nee, nee, ik wil er niet eens aan denken. En hij mag
't nooit weten, dat ik daarom ben heengegaan.
JEANNE. Maar wat zei je hem? Of vluchtte je opeens zonder iets
te zeggen?
DORA (half lachend). Ja, 't was 'n formeele vlucht. Hij had er
niets van begrepen, schreef hij me later, — hij dacht er heel iets
anders van.
JEANNE. Dus je hadt hem toch je adres gelaten?
DORA. Dat schreef ik hem pas 'n paar dagen later. Ik was zoo
bang, dat hij me dadelijk achterna zou zijn gereisd.
JEANNE. Weet hij nu, dat je hier bent?
DORA. Ja, dat is te zeggen, niet bij jou natuurlijk, — maar hier
in de stad, in 'n hotel. 't Is nu juist veertien dagen geleden, dat
ik vluchtte uit Avranches.
JEANNE (met 'n lichte zucht). Ik zal je niet lang houden, Dora.
DORA. 0, 'n paar maanden stellig, om eens tot mezelf te komen.
En ik zal ook altijd bij je terugkomen, nu en dan. M'n pied à terre
blijft hier.... Ik weet trouwens niet eens.... Er zal zooveel van hèm
afhangen, — of hij zich vrij wil maken.
JEANNE. Vrij?!! Hij is toch niet — — getrouwd?
DORA (haastig). Nooit geweest. Maar — — o hij is zoo uiterst
fijngevoelig! —te fijngevoelig! Er is 'n vrouw, een getrouwde, —
'n vriendin. — — En hoewel er nooit iets geweest is tusschen hen
beiden — —
JEANNE (met 'n vage onrust). Wat meen je?
DORA. Ik weet 't zelf niet precies. Hij heeft er me nooit veel van
— Van haar houden doet hij wèl
verteld en ik wou niet vragen.
op zekere manier en zij is niet gelukkig — — (hevig). Maar hij mdet
zich van haar losmaken, ik wil het! hij hoort nu aan mij!
JEANNE (a. v.). Hoe heet die vrouw, weet je 't?
DORA. Nee.
--

26
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JEANNE. En hij? — Nee, vertel me dat later maar eens.
DORA. Wat zijn je handen koud Jeanneton; wat scheelt je?
JEANNE. Niets. — Ik denk aan — — je weet, ik ben altijd angstig
tegen den tijd, dat hij komt....
DORA. Och, 't is waar. — — (Zij staat op en begint onrustig heen
weer te loopen, met haar gedachten weg.) Ja, we moeten ons allebei
vrij maken.
JEANNE. Allebei!? Maar jij bent toch vrij, niet?
DORA. Ja, dat ben ik ook, maar — — och Jeanneton, Jeanneton,
ik ben zoo zwak geweest.
JEANNE. Spreek maar eens uit, je bent nu toch aan het biechten.
DORA. Je weet misschien, of nee, je weet 't natuurlijk niet, ik
heb 't je nooit verteld — — M'n zwager, de broer van m'n man,
houdt van me, al sedert jaren — — en nu 'n jaar geleden, hoewel
ik hem waarlijk nooit aangemoedigd had, heeft hij 't me gezegd en
me gevraagd.
JEANNE. Je bedankte hem natuurlijk?
DORA. Natuurlijk. Maar hij was zoo ongelukkig, zoo dringend.
Hij wou 't niet als 'n weigering opnemen, en hij smeekte me, nog
'n jaar lang te wachten, voor ik hem definitief z'n antwoord zou geven.
In dien tijd zouden we elkaar nu en dan schrijven.
JEANNE. Och Dora en je stond dat toe?
DORA. Ja, ik had 't niet moeten doen; ik weet 't, —'t was zwakheid. — Maar ik kan 't hem niet weigeren, ik had zoo'n innig
meêlijden met hem. Dat meélijden was haast 'n fysieke pijn in me,
dat is altijd zoo. Ik kan de menschen geen pijn doen en dan maakt
't me zwak.
JEANNE. En nu heeft hij zich natuurlijk dit jaar lang gevleid en
zul je hem nog veel méér pijn moeten doen.
DORA. Ja, dat is 't.... en o! ik zie er zoo tegen op.... In
Avranches kreeg ik juist 'n brief van hem, zoo vol verlangen....
En stel je voor, nee, ik durf 't je haast niet zeggen, — je zult 't
afschuwelijk vinden. — —
JEANNE. Nu?
DORA. In plaats van hem toen ineens de waarheid te zeggen,
schreef ik hem hartelijk en innig terug, ik weet zelf niet wat
me er toe dreef. — Ik was zóó vol van m'n eigen geluk, dat ik
hèm ook wat geluk wou geven, — ik kon hem toen niet kwetsen.
JEANNE. 0 Dora, Dora, wat ben je nog weinig veranderd. Uit
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meêlijden zou je haast in staat zijn hen allebei te trouwen.
DORA (met 'n beschaamd lachje). Ja, ik geloof zelf, dat ik dat zou
,kunnen. 't Is vreeselijk, niet?
JEANNE. Maar nu moet je 't hem schrijven, flink en stellig, van
.avond nog. Ik zal 't papier voor je leggen en bij je blijven tot de
brief geschreven is.
DORA. Ja, ja, doe dat.
JEANNE. Of schrijf 't hem nu dadelijk, dat is nog beter. — —
DORA. Dadelijk? Nee, nee, nu kan ik niet; ik heb geen rust,
ik zou niet stil kunnen zitten. — —
JEANNE

(gaat naar Dora toe en legt haar hand op haar schouder).

Wat scheelt je nu Dora?
DORA (gedempt). Niets .... Opeens .... Ik verlang zoo naar hem,
naar hèm, Jeanneton. — Dat verlangen pakt me soms als 'n vloedgolf.
Dan ben ik net als zoo'n ding aan 't strand, dat opeens door 't water
wordt opgenomen en naar beneden gezogen. — Daar kan ik niets
tegen doen.
JEANNE (met iets als angst). Hou je zóóveel van hem?
DORA (a. v.). Ja, van alles aan en in hem. — Ik hoti van z'n stem,
van iedere beweging van hem: de manier waarop hij z'n haar opstrijkt, met z'n linkerhand, — z'n schouders even optrekt, — waarop
hij z'n oogen half sluit, vóór hij soms iets grappigs zegt . ... (De angst

op ,'eanne's gezicht neemt toe, ze onderdrukt hem met geweld.) 't Is
wonderlijk, zooals ik hem in me opgenomen heb. — Ik zou geen
portret van hem willen hebben. — Twee weken is toch niet zoo heel
lang, wel? (5eanne zucht zwaar) (zich plotseling bewust wordend)
O Jean neton , wat ben ik wreed! Dit alles aan jou te zeggen!
JEANNE. 't Is niets, ik ben immers zoo sterk. 't Hindert me waar
niet. — 't Is de angst maar, die nu in me jaagt. — Ah, daar-lijk
is Paul!

(Paul komt hard door degangdeur naar binnen loopen met gloeiend,
opgewonden gezicht. Z'n kleeren zien wat bemodderd en z'n handen
zien vuil.)
JEANNE. Wel ventje, wat zie je warm en opgewonden, en wat
zien je handen vuil. Er is toch niets met je gebeurd?
PAUL (vertelt haastig en opgewonden). 0 ja, zoo iets vreeselijks
mama, — u hadt er bij moeten zijn. —'t Was op den Loosduinschen
weg. Daar fietsten we en toen kwam er 'n atemobiel aan. — —
JEANNE (verschrikt). Kind, wees toch voorzichtig.

404

ZIJN EVENBEELD.

PAUL. Ja, en er liep 'n arm meisje dat viooltjes verkocht en die
struikelde en viel, met de mand naast er, net éven voordat-ie
aankwam. En 't ding reed met zoo'n woeste vaart. Willem en ik
sprongen dadelijk van onze fietsen, ik viel er bijna af in de haast — —
En ik vloog naar 't meisje toe en ik had nog juist den tijd om
haar weg te trekken, van onder bij haar jurk en haar te redden.
We waren er bijna onder gekomen. En er waren zoo'n boel menschen en die riepen allemaal: „bravo, dat is knap gedaan !" — —
Maar ik was zoo verschrikt, ik kon niets zeggen — — En hij was
over de mand heengegaan, 't ding, en al de viooltjes waren vermorzeld. — Willem en ik wouen ze oprapen, maar ze waren vuil en
plat — — En ze huilde zoo 't meisje — — Zij moest ze verkoopen
voor haar moeder, anders kreeg ze slaag en knorren en toen hebben
we haar geld gegeven. — Dat mocht toch, niet?
JEANNE (strak). En Willem, wat deed die, toen jij het meisje
redde?
PAUL. Die wou de mand wegtrekken, maar 't was te laat, de
wielen gingen er overheen.
JEANNE (a. v. streng en koel). Je hadt 'n gulden bij je. — Laat
me je beurs eens zien. (Paul geeft haar die.)
JEANNE (doet ze open, zoekt). Goddank!
PAUL (vleiend). 't Was toch niet te veel? U bent er niet boos om,
moedermama?
JEANNE (iets weeker). Nee, zeker niet Paul, 't was heel goed van
je.... En het andere, was dat ook waar, — dat je haar gered
hebt? Kijk me eens aan, recht in de oogen?
PAUL (ontwakend en wat knorrig). Ja zeker mama, heusch.
JEANNE (zuchtend, weer koel). Ga nu je handen eens wasschen
en trek je andere pak aan. Papa kan dadelijk komen,
PAUL. Ik had 'n groote bos dotterbloemen voor u geplukt, vraag
u maar aan Willem, maar ik heb ze laten vallen, toen ik van m'n
fiets sprong. En later, toen ik er naar zocht, waren ze vertrapt.
JEANNE (a. v.). Dank je voor 't plukken, Paul.
PAUL (tot Dora). En voor u had ik ook 'n paar geplukt.
DORA. Dank je wel Paul. Denk altijd maar aan je mama, zul
je? en wees lief voor haar.
PAUL. Dat doe ik, mevrouw Portman, heusch. (Rij loopt haastig
weg door de gangdeur.)
(Pauze.)
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DORA (aarzelend, terwijl ze naar Jeanne toegaat). Geloof je 't
niet, dat verhaal?
JEANNE (schudt van nee).... 't Is net iets voor hem om zoo iets
te verzinnen .... (pijnlijk) nee, lach er niet om.
DORA. Vergeef me Jeanne, maar 't was ook zoo grappig — — die
brio, waarmee hij 't vertelde — —
JEANNE (bitter). Ja, de brio van z'n vader.
DORA. Kom, trek 't je niet zoo aan.
JEANNE (ziet Dora opeens vol aan, — zegt met onderdrukte hevigheid). Me niet aantrekken? — Als ik 'n kind heb, dat geen waarheid
kan spreken!! (weer zwijgen) En ik kan er niets tegen doen! —
(zacht) 't Is zoo vreemd, er is maar één mensch, tegenover wien
hij niet durft liegen.
DORA. Wie is dat?
JEANNE (zich opeens herinnerend).
Nee, nee, dat zeg ik je
later wel eens.
DORA (afleidend). Van dat geld was toch waar. En dat was lief
— —

van hem.
JEANNE (zachter nu). ja. Dat is zoo, dat was ook juist iets voor
hèm — hij is heel goedhartig. — Wacht, daar hoor ik--DORA. Wie ?-- Je--?
JEANNE. Ja, — ik ga heen, ik zal Paul hier zenden, — ik kan
hem nu niet zien.

(Terwijl Jeanne haastig heengaat door de porte-brisée, komt van
Heerle neuriënd binnen door de gangdeur. Van Heerle, eer kleine
dan groote, slankgebouwde man, met golvend haar en lichte oogen,
die dezelfde dwalende, vluchtige uitdrukking hebben als die van
Paul. Maakt geheel den indruk van een man van de wereld. Gedistingeerd gekleed met 'n tikje artisticiteit. Een sportpet in de hand,
een lange, loshangende jas aan, waaronder zichtbaar is een zeer
goed gesneden donkerblauw pak: omgeslagen pantalon met jacket;
zelfgestrikte losse das, bruine schoenen en donkergrijze zeemleeren
handschoenen. Beweegt zich vlug, gemakkelijk, eenigszins zwierig,
met groot zelfvertrouwen, spreekt keurig en correct zonder eenige
affectatie echter. — Dora wil ook heengaan, als zij hem ziet, maar
hij komt snel naar haar toe.)
VAN HEERLE. Mevrouw Portman, wat 'n verrassing! U ontvlucht me toch niet? (Dora blaft aarzelend, half verlegen en onwillig staan. Hij geeft haar nu buigend de hand.) Hoe gaat 't u?
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Dat doet mij waarlijk bizonder veel genoegen u eindelijk eens weer
te zien. 't Is heel wat jaren geleden, sedert u hier waart.
DORA (koel). Heel wat jaren.
VAN HEERLE. En hebt u eenig plan u nu weer in het vaderland
te vestigen ?
DORA. M'n plannen zijn nog onbestemd, meneer van Heerle.

(Zij maakt opnieuw een beweging om heen te gaan.)
VAN HEERLE (haar tegenhoudend op discreet- smeekenden toon).
Wacht u toch even. — Ik kan me heel goed begrijpen dat u als
vriendin van Jeanne, na wat u aangaande onze verhouding gehoord
zult hebben, haar de meeste sympathie schenkt, maar daarom
hoeven u en ik toch geen vijanden te zijn, wel?
DORA. Vijanden? Ik voel me zoomin uw vijand als uw vriend,
meneer van Heerle.
VAN HEERLE. Dank u. Al klinkt dat koud, 't is toch 'n bemoediging voor me. — (op anderen toon) Ik ben blij, dat u Jeanne eens
op hebt gezocht. Maakt zij het goed op 't oogenblik?
DORA. Ik vind haar erg afgevallen in de laatste jaren.
VAN HEERLE (ernstig). Ja, dat is ze. Wat 'n verschil met vroeger,
niet waar? Zoo jammer ook, dat ze zich zoo onnoodig afslooft met
die lessen. Ik wilde, dat u uw invloed eens aan kon wenden, om
haar daarvan af te brengen.
DORA. In haar plaats zou ik hetzelfde doen.
VAN HEERLE. Och kom, ik ben zeker, dat u verstandiger zoudt
wezen. U zoudt stellig niet voor slachtoffer poseeren.
DORA. Dat doet Jeanne niet.
VAN HEERLE (de schouders ophalend). Ik geloof, mevrouw Portman —
al is het ook zeer natuurlijk — dat u in deze heele zaak wat partijdig
bent, te veel door Jeanne's oogen ziet.... In werkelijkheid is onze
tegenwoordige verhouding -- zonder dat zij en ik elkaar daarvoor
eenige verwijten hoeven te doen — heel natuurlijk weg, vanzèlf zoo
gekomen: (op luchtigen toon) twee menschen, die niet bij elkaar
passen, incompatibilité d'humeur, voilà tout.
DORA. Gelukkig voor u, dat u de zaak zoo luchtig opvat.
VAN HEERLE. En wie zegt u, dat ik dat doe? (glimlachend) 0
mevrouw Portman, is dat niet wat te vlug, te — — luchtig geoordeeld? Kent u me zóó goed, om zoo dadelijk boudweg te kunnen
verklaren, hoe de dingen op me inwerken?
DORA (wat verlegen). Misschien niet; ik ga af op m'n indruk van u.
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VAN HEERLE (glimlachend verbeterend). Op den indruk, dien
Jeanne u gegeven heeft. (Dora wil protesteeren,) Ja, ja, ik begrijp
't, ik ga er niet verder over door.... Alleen dit moet ik u nog
zeggen: geloof u niet, dat 't mijn schuld is, dat Jeanne hier zoo — —
(met 'n handbeweging door de kamer) burgerlijkjes, armoedig haast
woont. Niet eens 'n aparte salon: huiskamer, eetkamer, salon, alles
in één. . En dan de inrichting. . . . allertreurigst! ... 't Zijn alles
haar eigen meubelen. Ze heeft niets, geen stuk, geen ornament,
hoe ik er ook op aangedrongen heb, van de mijne willen meenemen.
DORA. Maar ik vind haar inrichting allerliefst, zoo heel intiem en
gezellig, dat heb ik haar juist gezegd.
VAN HEERLE. Gezellig, nu ja, maar onze vroegere was toch
mooier, niet waar?
DORA. Luxueuser.
VAN HEERLE. Wat bent u kritisch. Dan was 't toch wel 'n smaakvolle luxe?
DORA (aarzelend).... Ja, hoewel ik de voorkeur geef aan deze
sobere, eenvoudige inrichting.
VAN HEERLE. Doet u werkelijk? (glimlachend) Wees u eens eerlijk,
mevrouw Portman: houdt u niet wat van luxe?
DORA.... 'n Beetje wel, — dat is te zeggen -- — Waarom denkt
u dat?
VAN HEERLE (a. v.). Ja, dat is nu.... mijn indruk van t ...
0, u hoeft u niet te verontschuldigen, met mate natuurlijk, —
niet zooals ik er van houd. (met jongensachtige rondborstigheid) U
ziet, ik kom er rond vooruit, ik ben dol op luxe.
DORA. Dat kan ik me begrijpen.
VAN HEERLE (glimlachend en heel licht buigend). Wij begrijpen
elkaar naar 't schijnt. — Mooie rijke stoffen bijvoorbeeld: gebrocheerde zij, zwaar satijn, donzig fluweel, etherische crêpe de chine,
die te zien en te streelen, geeft me bepaald dezelfde exquise genieting als het ruiken van heel fijne geuren .... Herinnert u u nog die
zware portière van gedamaceerde vieil or zij in ons vroegere salon?
DORA (herinnerend). Ja, die was heel, héél mooi, mij al te mooi.
VAN HEERLE. Heerlijk was ze, 'n oogengenot .... Zoo zou ik u
bijvoorbeeld willen zien in 'n lang slepend gewaad van het teerste
grijze satin duchesse — —
DORA (ondanks haarzelf). Ik heb eens zoo'n japon gehad.
VAN HEERLE. Wel, dat is toevallig. Heb ik uw smaak geraden?
..
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'n Stille sympathie tusschen ons — — (smeekend) Nee, kijk u nu
niet donker, ik beloof u, dat ik niet meer zoo vrijmoedig zal wezen.
Licht vieux rose zou u ook goed staan.
DORA. (even met 'n lichte zucht). U vleit me, meneer van Heerle,
diè kunst verstaat u. Ik ben te oud voor die teere kleuren.
VAN HEERLE. Te oud? Nu vraagt u om 'n compliment, of liever
om de aangename waarheid te hooren.
DORA (overig). Volstrekt niet, dat ligt in 't minst niet in m'n
aard. U vergeet m'n leeftijd: ik ben zoo oud als Jeanne.
V. HEERLE. Pardon, u is jaren jonger. 'n Vrouw heeft niet den
leeftijd van haar jaren, maar dien van haar uiterlijk zooals u weet....
U ziet op dit oogenblik zelfs jonger dan twaalf jaar geleden, op
Jeanne's trouwdag.
DoRA. Och kom, als 'n jong meisje van een en twintig dus?
V. HEERLE. Geen jaar ouder en weet u waardoor? (hij fixeert
haar nu met bewonderende oogen) Door 'n zeker iets: het emotioneele
in uw trekken, het vonkje in uw oogen, het licht bewogen bloed
onder uw huid, dat van echt, jong leven getuigt. (Dora bloost sterk.)
Vergis ik me, mevrouw Portman, of ben ik — — misschien indiscreet?
DORA (verlegen, wat kortaf). Het laatste. — 0, zooals u praten
kunt, 'n echte, echte....
v. HEERLE (glimlachend). Wat? Zeg u 't maar. Als u alleen
maar uw eigen opinie geeft, niet die van anderen.
DORA (knorrig op zichzelf) Nee, nee, 't is tijd nu, dat ik heenga,
ik heb al veel te lang gepraat.
v. HEERLE (a. v.). Waarom? Denkt u soms opeens met schrik:
als ik vriendschappelijk met hèm spreek, is 't unfair tegenover
Jeanne? U glimlacht. Raad ik uw gedachten?
DORA. Dat doet u en dus ga ik heen.
v. HEERLE. Tot m'n groote spijt. Want uw opvatting lijkt me
onjuist en overdreven. — Maar in ieder geval: geen vijanden meer,
niet waar?
DORA. Noch vrienden, zooals ik u gezegd heb. (Zij maakt 'n
lichte buiging zonder hem de hand te geven.)
v. HEERLE. Dat misschien later. (eveneens buigend) Mevrouw
Portman — — 't Was me bizonder aangenaam u weergezien te hebben,
al was 't helaas kort. Zal ik straks nog het genoegen hebben?
DORA. Ik geloof 't niet. (met nog 'n lichte hoofdbuiging gaat ze
heen door de gangdeur).
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v. HEERLE (staart haar na). Sapristie! Wat 'n lichaam heeft die
vrouw ! .... En ze is verliefd ook.... Op wie dat zou wezen ! ....
(staat even peinzend en trekt dan z'n jas uit, die hij op 'n stoel legt.
Paul komt nu haastig, gekleed in z'n jluweelen pak, door de portebrisée naar binnen.)
V. HEERLE. Zoo m'n jongen, hoe gaat het, hoe gaat het? (Zij
omhelzen elkaar levendig en hartelijk.)
PAUL. Wat bent u in lang niet hier geweest! Had u me vergeten?
v. HEERLE. Papa z'n jongen vergeten! Dwaasheid ventje. Ik had
van allerlei te doen. Heb je naar me verlangd?
PAUL. Ja, erg.
V. HEERLE. Ik ook naar jou, hoor. — Hou je van papa?
PAUL. Dol veel. (hij omhelst z'n vader opnieuw).
V. HEERLE. 't Meest van alle menschen?
PAUL. Ja, verreweg 't meest.
V. HEERLE (hij gaat zitten en trekt Paul naar zich toe; opeens
op weemoedigen toon). Doe dat maar, doe dat maar, papa heeft't
noodig.
PAUL. Waar ben u zoo lang geweest?
v. HEERLE. Bent geweest: geen t's weglaten asjeblieft.... Och,
overal zoowat, ik heb gezongen, voorgedragen. — Papa heeft geen
tehuis meer moet je denken. — Ik heb soms het gevoel van 'n
Ahasverus, Paul: geen vaste rustplaats, geen dak, waaronder ik
m'n moeë hoofd te rusten kan leggen.
PAUL. Huilt u papa?
V. HEERLE. Wel nee kerel, hoe kom je er aan?
PAUL. Waarom komt u niet weer bij ons terug?
v. HEERLE (hoofdschuddend). Dat gaat niet ventje, dat zou mama
niet willen.
PAUL. Zal ik 't haar vragen? Dan doet ze 't wel.
v. HEERLE (opeens streng). Nee Paul, niet doen hoor. Denk er
aan: wat ik je vertel, dat blijft onder ons.

(Kort zwijgen.)
PAUL (naar van Heerle's dasspeld wijzende). Wat hebt u 'n mooie
speld aan.

V. HEERLE. Die heb ik van 'n dame, 'n kennis van me gekregen,
uit bewondering voor m'n zang.
PAUL. Prachtig! Is het 'n echte steen?
V. HEERLE (lachend). Wat 'n vraag! alsof ik valsche steenen zou
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dragen! — Ik zal je nog iets anders laten zien, iets wat ik voor
je heb meegebracht.
PAUL (begeerig). Wat is dat?

V. HEERLE (haalt 'n cabinet-portret uit z'n zak en geeft 't Faut).
PAUL (teleurgesteld). O .... Alweer 'n portret.
V. HEERLE. Alweer? Ik had 't in tijden niet laten maken. Vind
je het mooi?
PAUL. Ja, heel mooi. — Waarom houdt u uw boek zoo in de hoogte?
v. HEERLE. Omdat 't me voorstelt, terwijl ik sta te zingen, in
dezelfde zaal waar ik m'n soirée heb gegeven.
PAUL. En die boompjes, wat zijn dat?
v. HEERLE. Oleanders, die stonden in 'n halfcirkel om me heen.
Er hadden er twaalf moeten zijn, maar de stommeling van 'n
bloemist had er maar negen gebracht.
PAUL. Waarom zijn die er papa?
v. HEERLE. Waarom? Wat 'n vraag! Omdat 't flatteert zoo'n
donkere achtergrond van planten, met die helderrose stippen er
in. Op de fotografie doet 't natuurlijk minder mooi dan in de
werkelijkheid.
PAUL. Mag ik 't aan mama laten zien?
V. HEERLE. Och nee jongen, laat dat maar, mama geeft er toch
niet om. — Aan — — aan mevrouw Portman kun je het wel eens
laten zien, als je alleen met haar bent en — — als 't zoo te pas
komt, weet je — — alsje haar misschien eens vertelt van m'n zingen.
Steek 't maar in je zak, zoo. — — Gaat 't goed op school?
PAUL. Ja papa, heel goed. Voor fransch had ik — —
v. HEERLE. Ja, denk aan je talen, later vooral, — diè zijn de
hoofdzaak. De andere vakken, als je er maar voldoende voor hebt,
komen er minder op aan, geschiedenis nog 't meest.
PAUL (opeens met 'n kreet). 0, ik heb u nog wat te vertellen,
papa. Er is buiten zoo iets vreeselijks gebeurd, op den Loosduinschen weg, 'n half uur geleden! U hadt er bij moeten zijn!
V. HEERLE (geamuseerd). Ah! — — Iets vreeselijks! — Wel vertel op.
PAUL (opgewonden). Willem en ik die fietsten en 'n klein meisje,
dat viooltjes verkocht, struikelde en viel, en toen kwam er 'n
atemobiel aan. — —
v. HEERLE (met moeite z'n lachen bedwingend). Automobiel,
jongen.
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PAUL (vertelt dramatisch met gebaren). 'n Automobiel en die had
haar bijna overreden. — — Maar ik sprong nog juist in tijds van
m'n fiets en ik pakte haar beet bij haar jurk en droeg haar weg
in m'n armen. — En de menschen om me heen riepen bravo! En
rakelings stoomde de ate.... de automobiel langs me heen, ik was
er bijna ondergekomen — — knorrig) Waarom lacht u nou papa?
v. HEERLE (uitbarstend in lachen). Wel, wel, heb je dat gedaan,
jij dappere, kleine held — -- ha — ha — ha — — „En ik droeg haar
weg in m'n armen en al de menschen riepen bravo" — — Met 'n
bravoure verteld! Om bij te ijzen .... (apeenspogendernstig bestraf
fend te spreken, wat hem slecht afgaat) Foei, foei, mag jij zoo
jokken Paultje? Als mama dat hoorde! — Dan zou je haar oogen
zien opzetten, van die groote, strenge; ik zie ze voor me — — En
ze zou groot gelijk hebben ook. Jokken is heel verkeerd.
PAUL (kleintjes). Maar ik heb toch heusch. —
V. HEERLE. Och kom meneer, och kom — — Weet je wie er
zat in de atemobiel, zooals je die machine gelieft te noemen? Je
vader in hoogst eigen persoon. — Daar schrik je van, hè? — Die
heer met de pet op en de groote, zwarte glazen voor z'n oogen,
dat was ik, ja jongenheer, zóó is 't. — En de andere was m'n vriend,
baron Steur. — We waren in groote haast, ik moest m'n vriend
ergens afzetten en daarom konden we ons niet ophouden. — Ik had
trouwens en passant gezien, dat m'n Paultje ongedeerd was, veilig
verscholen achter de menschen, — want ik had je eerder al van je
fiets af zien stappen. — Dat vriendje van je is courageus, hoor. Die
en niet jij pakte 't meisje en trok haar weg; 't had geen haar gescheeld of we hadden hen allebei het onderst boven gereden. Dat
kind kwam zoo onverwachts te vallen. — — Wel, waarom boudeer
je nu? Me dunkt, dat je er bij mij nogal makkelijk afkomt — —
PAUL (pruilend). U bederft m'n heele verhaal.
v. HEERLE. Ha — ha — ha, die is subliem! Ik zou me nu nog
beklagen ook en mij 'n standje maken.
PAUL (a. v.) Ik heb de mand toch opgeraapt.
V. HEERLE (spottend). Zeker, dat heb je, daarna en haar bloemen
opgeraapt ook. — Dàt had je anders liever moeten laten, je hebt er
zeker smerige handen van gekregen. — En geld heb je haar ook
gegeven. — Juist, toen ik omkeek, zag ik je je beurs uithalen. Hoe(

veel was 't?
PAUL. Een

— — 'n rijksdaalder.
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V. HEERLE (lachend). Kijk eens aan! — Parole d'honneur?
PAUL. Heusch waar papa.
v. HEERLE. Nu goed, nu goed, huil maar niet. Tranen kan ik
niet zien, dat weet je. — Het arme kind ! — Ze was zeker geschrikt, hè?
PAUL. Ja en ze was zoo bang. — En zoo bedroefd, omdat haar
bloemen vertrapt waren. Ze zei, als ze geen geld thuisbracht, dan
kreeg ze slaag van haar vader — —
v. HEERLE (opeens verontwaardigd en ontroerd). Zoo'n brute van
'n man!— Ik wou, dat ik hein.... Arm kind! 't Spijt me, dat ik
geen tijd had om haar ook wat te geven. Als ik haar straks zie,
zal ik 't nog doen. — Heel lief van je hoor, dat jij 't gedaan hebt.
En hier heb je den rijksdaalder terug, kijk 'n mooie nieuwe (hij
geeft Paul den r ijksdaalder).
PAUL. Dank je papa (stopt hem in z'n beurs).
V. HEERLE. En hoe staat het met de piano, jongen?
PAUL. Goed. Ik speel iederen dag 'n uur, dan zit mama er bij.
V. HEERLE. Dat is best, maar je stem moet je sparen, denk
daaraan. 0 jongen, alsje later eens mocht worden, wat ik nu droom!
Wat 'n carrière zou je kunnen maken! —'n Groot zanger, — daarbij
van goeie familie — de meeste zangers zijn burgerpoenen — goed
gekleed, met nette manieren, zonder leeuwenmanen — — Wat zou
je vader trotsch op je wezen! — Hij zou je zelf hier in de groote
wereld introduceeren, en we zouden duetten zingen. — — Ik heb
pas gezongen op 'n soirée bij den gezant van Rumenië : Brahms en
Schumann, goddelijke muziek.
PAUL. Klapten de menschen, vonden ze het mooi?
v. HEERLE. Brahms begrepen ze niet, de stommelingen. De meeste
aristocraten zijn eigenlijk stom, ze hebben geen gevoel voor echte
kunst. Toen ik later 'n licht fransch dingetje zong, was 't wat
anders — 'n succes toen! .... (opeens gevleid bij 't herinneren)
't Heel mooi publiek anders, zeer gedistingeerd .... En allerliefste
toiletten, — veel directoire deze keer. — — Rijk gedecoreerde
kamers, wel wat smakeloos, maar hoogst chique en 'n overvloed
van bloemen in 'n lichtzee — — Geuren! bedwelmend. — Merkwaardig zooals die me altijd naar 't hoofd stijgen, m'n gansch lichaam
doortrillen. — — De heele diplomatie was er. — — En de koningin!
zoo aardig als die me toesprak, allervriendelijkst. — — En zooals
ik gecomplimenteerd werd! 'n enorm succes! — — En onderwijl
dacht ik aan m'n jongen, hoe 't zijn zou, als wij daar samen zouden
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zingen. — Muziek is 'n genot, 'n troost. — — En ze vroegen me
allemaal naar jou, — m'n Paul is al 'n bekend personage in die
kringen: of je ook muzikaal was, of je op mij leek, of je zulk
golvend haar had als ik? — — Wat zeg je er van? — — Jammer
dat de koningin verhinderd was te komen.
PAUL. En u zei daarnet, dat ze er was?
V. HEERLE. Hm? — zei ik? — — Welnee, dan vergiste ik me,
ik — — ik meende de koningin-moeder. —'n Heel charmante vrouw,
bizonder sympathiek. — — Ja, ja, 'n mooie avond was 't. — —
A propos van dat vriendje van je, — 'n beste jongen geloof ik, maar
ik zou niet te overdreven intiem met hem worden. — — Sluit je
liever wat aan bij van Waveren en Verster, dat kan je later te
pas komen.
PAUL. 't Is zoo jammer, ze zijn wel aardig papa, maar toch lang
niet zoo leuk als Willem. Verster is zoo schrikkelijk dom en van
Waveren plaagt altijd zoo.
V. HEERLE. Kom, kom, zoo heel erg is dat niet. Sapristie; je
hoeft geen boezemvrienden van hen te maken. Ga met Willem om
voor je genoegen, en met hen voor je nut en je toekomst, laten
we zeggen je plicht, dat klinkt beter, nietwaar? .... En laat me nu
je handen eens zien. — Goed zoo, ik moet zeggen, mama zorgt er
behoorlijk voor, dat die schoon zien. — Heel fatsoenlijke handen
voor 'n schooljongen van twaalf. En goedgevormd ook. — Dat heb
je van mij, Paul. Zie je wel, mijn handen in 't klein. — En dezelfde
lijnen ook. Die lange hier (h ij wist met z'n wasvinger in Pauls
handpalm) — — beteekent kunstgevoel. En die korte daar: 'n hartstochtelijk temperament. — — Dat lijntje naar boven: succes bij de
vrouwen — — (h ij kucht haastig) Alles onzin, bijgeloof natuurlijk, —
maar toch niet ongrappig. — — (naïef) Alle dingen komen uit bij
mij. (h ij draait Pauls hand nu om) Kijk eens, nu moet je alleen — —
zoo nu en dan — — dat nagelbed wat naar beneden drukken (hij
doet zoo b ij Paul). Zóo, op die manier zie je, — — dat het maantje
er uitkomt. Want je nagels dèugen nog volstrekt niet.
PAUL (heel aandachtig). Ze zien toch wit?
v. HEERLE. Ja, wel wit, — maar ze zijn nog ongevormd, nog
onbeschaafd weet je? — — Dat komt er voor 'n jongen op jouw
leeftijd nog wel niet op aan, maar later wèl, als je 'n jaar of zestien, zeventien zult zijn. — Dan moeten ze in orde wezen. En daarom,
als je er nu 'n enkelen keer al eens oplet, dan valt je dat later des
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te gemakkelijker, begrijp je? — — Kijk, allemaal zoo naar beneden, — — nu worden ze veel mooier, hè?
PAUL. Au !
V. HEERLE. Ja, 'n beetje pijn moet je er voor over hebben.
PAUL (met echte bewondering). Wat zijn de uwe prachtig!
V. HEERLE. Zoo moeten de jouwe ook worden.
PAUL. Ze zien zoo roze, hoe komt dat?
V. HEERLE. Daar zal ik je later het geheim van leeren. Nu hoeft
dat nog niet.
PAUL. Hè, laten we nu nog even samen vechten papa, u 'n
Engelschman en ik 'n Boer, net als laatst.
V. HEERLE. Vechten alweer? Zoo'n kinderachtige jongen. — —
Nu komaan dan maar, of wacht, — ik moet nog even je fransch
hooren, of de uitspraak nu beter is, — dat mogen we niet vergeten.
PAUL. Hè papa — —
v. HEERLE. Ja ventje: dat moet. Denk maar hoe goed Verster en
van Waveren het spreken. — Eh bien, raconte moi quelque chose. —
PAUL. Ah non papa, je t'en prie, ce sera pour une autre fois,
je n'en ai pas envie maintenant.
V. HEERLE. Bravo, mais ce n'était pas mal du tout, to as fait
des progrès. Dis -le encore une fois et plus vite maintenant.
PAUL. Ah non papa, je t'en prie, une autre fois, je n'en ai pas
envie maintenant.
V. HEERLE. Heel goed, maar lieër nu wat meer, zeg: pas envie
en dat „en" iets meer zooals ik het zeg.
PAUL. Pas envie.
V. HEERLE. Pas envie , encore une fois.
PAUL. Pas envie — — (hij begint te schateren). 't Is zoo gek, papa.
V. HEERLE. Welnee kereltje, 't is gek als jij het niet goed zegt — —.
't Was dwaas van me, dat ik er vroeger niet op gestaan heb je 'n
fransche bonne te geven. — — Als we morgen wandelen, zullen we
onder de hand nog eens fransch spreken. — — En dan moetje voor
de volgende maal ook eens 'n fransch vers van buiten leeren, van
Musset of van Verlaine. — — Nee Verlaine is te modern voor je, die
snap je nog niet. — — Musset trouwens ook niet. — — Neem er een
van Victor Hugo. — — Wacht, z'n gedichten moeten hier in de kast
staan geloof ik — — (Hij staat op en gaat zoeken in de boekenkast
links) — — 'ns even kijken. — — Dat moet je dan voor me reciteeren — -- (neemt 'n boek uit de kast en bladert er in). Ik heb
-

—

—

-
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graag, dat je daar vroeg mee begint, — je moet gevoel krijgen
voor poëzie. — — Poëzie en muziek, die brengen 't licht, de zon in
't leven: zon en geluk en poëzie — — (mompelend). Nee, dat gaat
niet, „zon" had ik al gezegd — — (noemt luid eenige titels op).
„Enthousiasme, — — Extase — — l'Enfant — — 0 mes lettres
d'amour". — — Ja, dat is mooi, 'n tikje rhetorisch wel — — toch
heerlijk en niet te lang ook. -- —Je zult 't misschien niet heelemaal
begrijpen, maar dat hindert niet. — — Papa zal even 'n paar strofen
voor je voordragen: (hij reciteert nu, wat h ij werkelijk goed doet,
wel 'n ietsje sentimenteel en rhetorisch, maar toch niet overdreven,
met volmaakt zuivere uitspraak van 't fransch en zeer zangerige,
klankvolle stem. Paul luistert gespannen)
mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse,
C'est done vous! Je m'enivre encore a votre ivresse,
Je vous lis à genoux.

Souffrez que pour un jour je reprenne votre age!
Laissez-moi me cacher, mol, 1'heureux et le sage,
Pour pleurer avec vous!"

En dan 't derde couplet:
,,O temps de reverie. et de force, et de grace!
Attendre tons les soirs une robe qui passe!
Baiser un gant jeté!"

(Lichtelijk aangedaan nu b ij wat volgt)
,,Vouloir tout de la vie, amour, puissance et gloire,
Etre pur, être fier, être sublime, et croire
A toute pureté!"

(Hij zucht en wischt zich 'n traan uit de oogen, leest dan verder
halfluid voor zich)
,,Que vous ai-je done fait, o mes jeunes années,
Pour m'avoir fui si vite" — —

(Weemoedig) Ja, ja, zoo kan ik ook haast vragen — — (nu tot
Paul) Mooi hè? Die taalmuziek en dat rythme. — — 'n Genot zich
daarop te laten wiegen. -- —
PAUL. Huilde u papa?
v. HEERLE. Ja, — daar krijg ik tranen van in de oogen, lastig
sensitief ben ik — — (Plotseling van toon veranderend). Sapristie,
drie uur, dan moet ik er van door, hoor I
PAUL. Hè, nou al? U hebt altijd zoo 'n haast. U hadt beloofd,
dat we nog zouden vechten.
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v. HEERLE. Vechten! — 't Is waar ook, dat mag ik niet vergeten. — — Allons dan, val maar aan. — — (Beiden stoeien en
lachen, van Heerle vecht met echt jongensachtig plezier en entrain.)
PAUL (juichend). Ik heb gewonnen papa, ik heb gewonnen!
V. HEERLE. Dat heb je, knappe jongen. — — Nee, stil nu Paul,
nu is 't genoeg voor vandaag. — — (H/ schikt even voor den
spiegel z'n das terecht en strikt z'n haar op,) Jongens, wat heb je
me toegetakeld, — — 'n hardhandige jongenheer. -- — Adieu nu
en tot morgen vent — — (h ij kust Paul).
PAUL (smeekend). Hê, doet u nou nog even dominé Rietstok na,
heel eventjes maar papa.
V. HEERLE. Nee waarachtig niet, ik heb nu geen tijd meer — —
Morgen hoor. Dan krijg je ds. Rietstok en nichtje- Keetje en oude
juffrouw Haze en de heele godganschelijke bende te hooren.
PAUL. Komt u dan heusch? Want u zegt zoo dikwijls dat u komt
en dan doet u 't toch niet.
V. HEERLE. Dezen keer zal ik 't zeker doen, parole d'honneur. — —
PAUL. Denk u er aan, dat ik overmorgen jarig ben.
V. HEERLE (die zin jas al aangetrokken had en obi weg was naar
de gangdeur, blaft opeens staan en fluit).— — Goed, dat je 't zegt,
ik had 't waarachtig haast vergeten. Wat moet je dan hebben,
'n gouden horloge?
PAUL. Dat wil mama niet!
v. HEERLE. Zoo. — Enfin, je bent ook nog jong genoeg en je
hebt je zilveren. — Wat dan?
PAUL (aarzelend). Ik zou wel graag 'n ring hebben.
V. HEERLE (lachend). 'n Ring?! Ben je gek kereltje, hoe kom je
daaraan? Ringen zijn alleen goed voor winkeliers en parvenu's,
jongens kunnen ze volstrekt niet dragen. Men zou je voor Godweet-wat aanzien. Je kunt later als je ouder bent 'n zegelring krijgen
met ons wapen er op en dan veel later 'n trouwring als je wilt,
maar meer ook niet. — — Nu, ik zal wel eens bedenken. — — Dag
beste jongen, pak me nu eens flink, goed zoo. -- (opeens lichte
ijk aangedaan) Papa's eigen jongen hè, waar hij nacht en dag aan-l
denkt. — Je portret staat vlak voor mijn bed. — Als ik 's morgens
wakker word, valt m'n eerste blik op jouw kleine facie. -- Au revoir
hoor. — — Wacht, groet me nog eens even, neem mijn pet maar,
zoo — — (h ij neemt z'n pet af en zet die Paul op 't hoofd).
PAUL (lachend). Ik zak er heelmaal in weg.
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V. HEERLE. Dat hindert niet, — niet lachen nou. Neem hem
nu af, — je voeten bij elkaar en niet zoo onhandig — — je arm wat
hooger. — — Juist zóó, — — mooi zoo, zoo gaat het beter. — Dat
zal heel goed worden met ter tijd. —
Neemt z'n peten zet hem
weer op.) Groet mama van me hoor en mevrouw Portman ook.
—

(

(van Heerle haastig af).
(Paul zucht, gaat zitten, neemt 't boek op en begint dan langzaam,
wat moeilijk hetzelfde vers van Victor Hugo te lezen, daarbij in
alles, gebaren en stem, zooveel mogelijk zin vader nabootsend. Na
het eerste couplet komt Jeanne binnen. Zij blaft even staan toezien
en luisteren en fronst pijnlijk de wenkbrauwen als zij hoort wat hi
opzegt. Dan glimlacht zij tegelijk bitter en droevig.)
JEANNE. Had papa geen tijd om met je te wandelen?
PAUL. Nee, hij komt morgen terug. — Ik moet dit vers van
.

buiten leeren en morgen voor hem reciteeren. — Hij heeft 't zelf
opgeze — — gereciteerd meen ik, zoo prachtig! — Hij kreeg er
tranen van in de oogen — —. ( Jeanne zegt niets, gaat zwijgend

naar 't rechtsche raam op den voorgrond en staart naar buiten.)

— — En hij was heel tevreden over de uitspraak van m'n fransch,
hij vond 't veel beter — — (als Jeanne blaft zwijgen) Waarom zegt
u niets, mama? 't Is of u niet geeft om m'n fransch, — of't goed is?
JEANNE (op 'n toon tegelfik moe en moedeloos). Ja, ja jongen, 't
is goed — — (Zwijgen. Paul pruilt.) (op zachten toon, terwijl zij
naar hem toekomt) Kom eens hier, Paul. Vertel me eens: was het
heusch waar, wat je verteld hebt van dat meisje, dat je gered
hebt? (Zij gaat zitten en ziet hem vast aan.)

PAUL (kleurend, meer knorrig, dan verlegen). Och ja, — — waarom vraagt u dat nou wéér?
JEANNE (op denzelfden zachten, overredenden en dringender toon,
terwijl ze zin hand vat). Omdat ik 't graag weten wou, vent. Wees
eens eerlijk, — ik zal heusch niet boos zijn als 't niet zoo was, als je
tegen mij maar oprecht bent. 't Was niet waar, wel? (Zij licht met haar
rechterhand zin hoofd op, zoodat hij haar aan moet zien.) — —
ja, ik zie 't al.
PAUL (pruilend). U bederft altijd al m'n verhalen.
JEANNE (ernstig, maar zonder boosheid). Waarom verzin je ze
toch , Paul?
PAUL. Maar wat is er voor slechts aan? Ik bedoèl er niets verkeerds mee, ik doe er toch niemand kwaad door.
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JEANNE. Nee hiermee niet, maar als je de gewoonte krijgt van
liegen, zul je ook wel eens dingen gaan vertellen, die anderen wèl
kwaad doen. — En 't is ook leelijk om te liegen, voel je dat niet?
Je moest er te trotsch voor zijn Paul, denken: ik ben te goed om
zoo iets te doen, zoo iets mins — —
PAUL. En u zegt zoo dikwijls, ik mag niet trotsch zijn — —
JEANNE. Ja, maar dan meen ik 'n anderen trots, dat weetje ook
wel, niet waar? Dat voelt m'n jongen heel goed. (dringend) Paul, je
bent alles voor me, het liefste wat ik heb. — Doe je best eens dat
leelijke te overwinnen, in de eerste plaats om jezelf, maar ook 'n
beetje om mij. — — Je houdt toch van me, niet waar?
PAUL (verstrooid, terwijl hij naar haar handen kijkt). Ja mama.
JEANNE. Waar kijk je zoo naar, vent?
PAUL. U hebt geen maantjes op al uw nagels.
JEANNE. Ooh 1— — die had papa zeker, hè?
PAUL. Ja, zulke mooie, ik moet ze later ook zoo krijgen.
JEANNE (bitter). Ja, dat is bepaald een van de noodigste dingen — —
(moedeloos en hard) Ga nu maar verder lezen.
PAUL. De eerste regels ken ik al haast. (Hij neemt 't boek en begint
ha/uid te lezen. Na een oogenblik:) Papa zat in de — — automobiel
mama, met baron Steur. — — En hij had me gezien. Hij had me
de mand zien oprapen en 't geld zien geven aan het meisje. —
Want dat heb ik gedaan, parole d'honneur.
-

JEANNE (glimlacht even flauw ondanks haarzelf, dan zegt ze streng
met onderdrukte hevigheid). Geen groote woorden en geen fransche
woorden, denk er aan. (Korte pauze.)
PAUL (boos, even met 'n leeljke uitdrukking van onder z'n oog
uit). Papa was zoo lief, hij heeft me den gulden teruggegeven.-ledn
JEANNE. Zoo, heeft-ie dat gedaan.
PAUL. Ja, kijk u maar. (Hij vergeet voor 'n oogenblik, dat hij
'n rijksdaalder gekregen heeft en laat haar z'n beurs zien.)
JEANNE (zonder dadel jk te bégrjpen). 'n Rijksdaalder?!
PAUL (bedenkt 't zich nu, schrikt, stopt haastig, wat onhandig de
beurs weg en zegt dan). Ja, ik had 't vergeten. — Papa vond 't zoo
lief van me, dat hij me 'n rijksdaalder in plaats van 'n gulden terug
heeft gegeven. (Angstig, beschaamd voor zijn mogelijke leugen, ziet
Jeanne hem aan. Als zij merkt, dat hij wat verlegen ziet, bloost
ze en draait haastig haar gezicht van hem af, zonder iets te zeggen,
met 'n uitdrukking van diepe smart en schaamte op haar gezicht.)
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PAUL. (wat onzeker). Bent u er boos om mama? Had ik 't niet
mogen aannemen?
JEANNE (a. v.). 0 stil Paul, stil.
PAUL (begrijpt niet geheel, omdat zij niets zegt; pruilend). Maar
ik heb toch niets gedaan. — Papa gaf me het geld, ik heb er niet
om gevraagd.
(Lange stilte. Jeanne is weer naar het venster gegaan en staart
naar beneden. Paul leert weer halfluid.)
PAUL (Plotseling). Mama — —!

Paul?
PAUL. Zou menheer Heidring me wat sturen met m'n verjaardag?
Hij gaf me altijd wat. — -- Mama, hoort u niet?
JEANNE (a. v. zacht). Ja — — ik weet niet, jongen.
JEANNE (dof). Ja

PAUL. Wanneer zou hij weer komen?
JEANNE

(a. v. zonder nog om te zien). Ik weet niet, — — mis-

schien nooit meer,

— vraag er maar niet naar.

(Weer stilte. Dora, met hoed en mantel aan, komt binnen door de
,porte-brisée, gaat zachtjes naar .ieanne en blaft even zw^gend naast
haar staan zonder dat Jeanne het sch ijnt te merken.)
DORA (zacht). Jeanneton — — tot straks! Ik ga nu heen, maar
ik kom van avond nog m'n intrek bij je nemen, als dat kan tenminste. (zij wacht even) Jeanne, hoor je niet?
JEANNE (opschrikkend) — Ja, je zei — — je komt van avond nog?
— — Heel graag, dat is best hoor.
DORA. — — Je denkt aan Paul zeker?
JEANNE . Ja, aan Paul — — en aan zooveel anders nog — — (z ij

.zucht zwaar).
DORA. Ben je —
JEANNE

— erg bedroefd?

(op geforceerd kalmen toon). Bedroefd? Ik ben wanhopig,

ik zie nergens licht.
DORA . Ik wou, dat ik je

— —. Kan ik je met niets raden of helpen?
JEANNE (op vasten toon). Met niets. Ik moet m'n weg alleen gaan.
DORA (zacht). Tot straks, Jeanneton.

(dof). Tot straks. (Dora gaat stil heen door degangdeur.
Paul wil naar haar toekomen, maar zij weert hem af met bijna
iets als afkeer op haar gezicht) (voor zich) Al die angsten! — —
(Terwijl zij voor zich heenstaart, valt het scherm.)
JEANNE

(Slot volgt.)

ENDYMION
DOOR

LOUIS COUPERUS.

XXVI.
Dien nacht gebeurde er dit: koornblonde Melitta
En, bekerrond geboez'md, raafdonkre Tàmyris
Vluchtten, vervolgd door drie matroze', in ergernis
Eros' nachttempel in: azyl, voor wie te na

Liefde brutaal zich opdringt of niet wenschlijk is.
Wie daar zijn prooi nog dwingt, bestraft booze Eros dra
Met ziekte afzichtlijk, dat hem de overmoed verga....
IK sliep vast aan zijn godevoet in marmernis ...

Half lachende en half boos, hielden ze elkaar omarmd:
Bruinlokkge en blonde: Melitta zei: „Wis erbarmt
! " Maar Tàmyris wees mij:
Zich goudene Eros ons.
...

„Kijk eens dien arme jonge': als Eros mooi is hij!
„Ik gooi mijn mantel over hem, hier. ... dat die 'm warmt ... .
„ Want paarsch ziet van de koíi zijn huid zoo zacht als zij ! "
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Toen 'k waakte, wilde iets zwaars 'k mij van de leden schuiven;
Aan Eros' voet lag 'k onder 'n schittrend mantelkleed
Van byssos geel, dat ritslend langs mijn schouder gleed....
Geweven in het stof waren veel witte duiven

Die trekkebekten, twee aan twee; een rand van druiven
Zoomde met trossen hyacinth den mantel breed.
De agraaf sloot gem aan gem ter hals; ik slaakte een kreet!
'k Was overtuigd van Eros' eige' ontfermend huiven

Met eigen mantel in dien nacht mijn rillend lijf!
'k Stond op, wikkelde me in de stof, die plooide stijf,
Sloot vast de gem-agraaf, sloeg slip me over den schouder,

En spiegelde me in het marmer: 'k leek vijf jaren ouder:
De mantel sleepte: ik stond als een satrapenzoon;
'k Stond, als waar van mijn wieg aan byssos ik gewoon!
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Nu dankte ik Eros, 'k kuste hem den voet:
Hij had mijn slaap beschermd en mij zijn eigen
Mantel van duiven op de leên doen zijgen;
Hij vroeg dien mantel niet weêrom .... o, goed

Was Eros, bleef hij ook glimlachend zwijgen,
Melancholie aanbiddlijk, weemoed zoet
Menglend met vreugde, om godetaak in gloed
Zoo mensch als god, zoo lijf als ziel te krijgen ...

„Aanbeden Eros ! " dankte ik: „ nooit vergeet
„Endymion wat je dezen nacht hem deedt:
„Endymion blijft je dankbaar nu en later ...."

Toen, om te gaan de toekomst in, gereed:
„Mijn Eros," zei 'k; „Endymion heeft 't niet breed:
„Vergun je 'm, dat hij neemt terug zijn stater .... ??"
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'k Strekte mijn vingers naar mijn goudstuk uit,
Een beetje bang, dat Eros boos zo{i fronsen;
Die vingers beefden: 'k voelde 't hart mij bonzen;
'k Keek niet meer op.... en 'k vluchtte met mijn buit.

En daadlijk was op straat, in 't menschengonzen,
'k Mijn angst vergeten en voelde ik mij een guit.
'k Ontbeet met fruit en kocht me een dubbelfluit
En uit de lucht voelde ik mijn toekomst donzen

Alsof mijn dagen, zilvr' op melodie,
Aan zouden doemen: helle dageraden,
En leeuwrikschel, rozig als poëzie,

Rijk van camee-bezette praalgewaden,
Lachend van liefde en lauwrig van genie,
Zwijmlend van lust, waar 'k zat me in wilde baden l
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De straten liepen morgenvol; met zwermen
Stroomde 't al dra in 't zonloos ochtendkrieken:
Kooplui ter markt; maaklaars ter bazilieken;
Iets later, vroege le@gloopers, ter termen....

Naar 't Ptolomeion, trotsch, in dalmatieken

Omplooide dignitarissen; bij hermen
Lagen schurftzieke bedelaars te kermen
En smeekten aalmoes af verdorde zieken.

Draagstoelen, karren, zebra's, witte muilen;
Hoplithen, dreunend van bronzen cothurnen,
En 't koopren speergeflits tusschen de zuilen;

Serapis-priesters, tillend d'heilige urnen,
En allen dringend, vloekend, duwend, banend
Hun weg, ieder zichzelf 't gewichtigst wanend ...
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Ik gleed mijn laatste munt een beedlaar in de hand;
Hij, daadlijk, neeg en boog om gift zoo mild ten grond:
„Jij bent gewis de zoon van een schatrijk Archont?"

'k Drapeerde me in mijn plooie' en bog: „Van Samarkand.. .

Ik ging en 'k dacht mij waarlijk 'n prins, jong rijk en blond;
Toch had 'k niets dan een fluit en, hyacinth van rand,
Mijn duivemantel, die gaf-aan mijn vorstenstand....
Om veel geld te verdienen voelde ik plots mij pront!

De thermen naderde ik: tapijt op 't mozaïek,
Worstelden twee athleten onder den portiek;
Olie-gezalfd glinsterde marmerglad hun tors;

De een stond geplant dij -breed, voet vlak en de oogen norsch;
Hem klampte de ander tot, eerst onbeweeglijk strak,
Plots de eerste in die omarming van den sterkren brak..
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Daadlijk de toeschouwers aan 't wedschapmaken,
Wie of zou winnen: Glaukos of Lyzander.
De een, in zijn arm omgordelend den ander,
Poogde 't tapijt diens schouders te doen raken.

Maar — speeld' hij? — Glaukos, schoon eerst onder, spande er
Aalglad zijn lenig spierlijf: 'k hoorde kraken
't Gewricht des andren, 't knarsen van zijn kaken....
Toen, óp, ontgleed Glaukos zijn tegenstander ...

Glad recht, gelijk een visch uit water duikt,
Wierp hij zich uit; dwars over zijn aanvaller,
Draaide in de lucht om, lag, pats! op zijn buik,

't Geheele lichaam onbeweeglijk, 'n sfinx
Geleek hij, nu Lyzander, ijdle braller!
Hem, bovenop, vergeefs wrikt' rechts en links.
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Glaukos verwon! Hij hield Lyzander met
De schouders breed, plat op 't tapijt gebogen;
'k Was om zijn overwinning opgetogen:
Ik had op hèm een darius gewed!

Hadde ik verloren.... 'k had me er uit gered:
Nu hield 'k mijn tegenwedder vast in de oogen:

Hij stil 'r van doorgaan? Ik hem dat gedoogen?
„Zeg, vriend, betaal je eens wat j' hebt opgezet!"

Hij was, donkergebaard, een Byzantijn;
De omstanders schaterden, dat 'k zoo brutaal was:
„Hij 's bij de hand; onz' kleine Alexandrijn!

„Zijn schuldnaar maant hij voor die aan de haal was ! "
De worstlaars gingen heen na 't handen - drukken:
IK hield in MIJN palm twee zilvren geldstukken!
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„Wie ben jij, met je mooie jas, zeg, kleine donder ?"
Vroeg driest de deurwachter aan 't frigidarium.
'k Antwoordd' hem allerwaardigst: „Mannetje, 'k verwonder
„Me, dat ze jou hier ho&'n, een deurwachter zoo dom.

„Wees eerst beleefder, vriend, dan wordt je licht gezonder.
„Wie 'k ben? Een prins, verbannen uit Byzantium
„Of Samarkand, 'k herinner 't me niet precies ..." „H'm, hum !"
Bromde de vent. — 'k Betaalde hoog en 'n beetje ronder

Dan 't noodig was de entrée, maar 'k hield ook niets meer over!
Toch droeg 'k mijn mantel nog, bezat 'k mijn dub belfluit!
't Bassin was 'n marmren meer onder 't héel dicht geloover

Van roze bruidstraan: baders zwommen, schrale, dikke;
Misère, 't menschlijk lijf! Hier glom een maag vet uit.
Daar deen, als stokken, spartelbeenen je verschrikken!
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'k Geef dubbelfluit en duivemantel aan een badknecht,
'k Sta naakt in blanke jeugd van vijftien maal mijn lente;
In 't rilkoud water, onder roze bloemtrostente,
Spring 'k, plats l zwem proestende als een triton, die veel spat, vlecht

Er, ruggedrijvend, de armen onder mijn hoofd, en te
Moê zalig van een frissche loomte, strijk ik glad, recht
Mijn druipend haar van 't voorhoofd ... uit mijn oogen 't nat...
['k leg 't
Genot van waterwellust me in de ziel te prenten ...

De gouden zonnerondten zeven door 't geloovert
Met gulden cirkling op het plasschuim badewater,
Dat regenbooggetintel om de zwemmers toovert.

In nissen rings-omrond de beelden.... 't Douche- geklater
Verwatervalt fonteinedruischende en verdooft er 't
Schetterend stemgeruisch van scherts en van geschater ...
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Gemarmerd koud steeg 'k uit: een Lybiër moest de leèn mij zalven,
Masseerde mij vol ernst, maar was daarna niet in zijn nop:
„Amice, 'k heb geen ptolomee voor 'n fooitje, ook maar geen halve,
„Maar wil je een poosje wachten: 'k heb er daadlijk !" Hij zei: „Top !"

Twee kappers kapten met een Griekschen band mijn krullekop:
Nu was 'k van iris geurig, van viooltjes en van malve;
'dc Spreidde mijn wijden mantel uit en vlijde mij er op,
Ten voet des Herakles', reuzig, verguld, in 't bogenwelven.

Ik nam mijn dubbel fl uit en daar 'k wel aardig fantazeerde:
Speelde ik de wijze: 0, dat mijn Lydia weldra weêr nu keerde!
En 'k parelde daartusschen 't morgendauwdruppelkristal;

Mijn lied steeg leeuwrik -hoog en viel, mineur, in weemoedval.
Leêgloopers, filozofen en athleten schenen zeer de
Fluitfantazie te minnen .... om mij stonden ze allen, pal ... .

ENDYMION.

XXXVII.

Nu haalde ik op met uitgestrekte palm.
Nu hagelde in mijn hand 't van kleine munt;
Toen heb 'k mijn kappers hun tarief gegund;
De Lybiër juichte om ZIJN fooi met een galm!

'k Had honger: 'k at pauwbraad, pastei van zalm:
— Mijn fluitverdienste was weldra gedund!
Ik telde en, dacht : Endymion, je kunt
Nog juist je dorst wat lesschen — doe je 't kalm.

'k Bestelde mij éen beker gele Samos:
Toen naderden mij, giechlende, twee dames:
„Dàt 's Tàmyris , en dat is Melitta ! "

Zoo hoorde ik om me fluistren en weldra
Lachte de donkre: „Zeg eens wat je naam is,
„En hoe je 'n mantel kaapte en tot wiens scha. ?"
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Zoo fijn gewaaierd als te Tanagra
De vrouwen zich in 't dunste lijnwaad tooien,
Zoo viele' om Tamyris, wit, peplosplooien
En honiggeel 't mouss'line om Melitta.

„O, Tamyris!" zei 'k, „schoon als Helena,
„Die dood en moordslag v'roorzaakte te Troje,
„'k B'hoef nooit de zuivre waarheid te vermooien!
„'k Verkreeg dit tortelkleed tot niemands scha!

„'t Was Eros zelv', die kleedde Endymion,
„En voor zijn arm verlaten wijkind spon
„Hij gele byssos uit de opgaande zon ! "

Riep schaatrend Tamyris : „die 's NIET pedant ! 1
„ Vriend, IK was deez' nacht Eros' afgezant.
„Je mantelduiven vlogen uit MIJN hand ! "
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Zij lachten, elk den blanken arm om d'andre leest.
„Ix dekte je voor killen dauw toe, na mijn nachtschrik ! "
Riep Tamyris; „en ben je dankbaar, zoo verwacht ik
„Je met je dubbelfluit deze' avond op mijn feest!"

„'k Woon aan 't Mareotismeer; hoor nu goed: om half acht tik
„Je aan 't deurtje der portiek en ben je niet bedeesd."
Ik zei: „wees nooit, dat ik verlegen word, bevreesd!
„'k Zal zijn op tijd: mijn spel zal wel meevallen, acht ik."

Nu dwaalde ik om: 'k bemin de menigte: opperbest sta
'k Een uur te kijken naar 't gewoel op straat of plein.
'k Speelde wat fluit, verdiende .... toen, geneigd tot siesta,

Na zwembad, zalmpastei en gelen Samoswijn,
Naad'rden mijn voeten, loom, de zuiltempel van Vesta,
En liet 'k me in blauwe schaduw op de treden glij'n ...
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Er dreef maanblauwe kalmte in effen wijden hemel:
Wijd effen lag in maneblauwte 't meer Mareotis,
Dat als een zee tusschen Canope en onz' stad groot is ... .
In palm-, laurier-, en oleandertuingewemel
Van villa's aan de boorden blankte 't vlakgeschemel.
Stil droomde de ibis, op éen steltpoot tusschen lotos ...
Hel laag, 't zonsterven, dat aan onze lucht bloèdrood is;
Eén enkle streep .... Zacht klonk de halsschel van een kemel ....
0, zoo te droomen, de oogen dolende over de oorden,
Wier zilvre' idylle 't louterst in mijn ziel bekoorde!
Selene te omhelzen, en, lachte zij, te weenen!
mijmren over liefde, ziel, muziek en goden.
Aan wie zou lief zijn géven wat zij had geboden ... .
Dan.. . . op 't nauw stroomend water saam te drijven heenen .. .
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Plotsling een schaterlach .... Met lang terras
Lichtschittert 'n villa tusschen roosstaketstel,
Ligt glad aan 't water als op spiegelglas ;
Ik nader, tik.... „Endymion ...." ,,Geen beletsel l"

Een neegrin leidt mij .... Los, in luid gebas
Barst de Molosser; — Tamyris, blanketsel
Zich leggende op en antimonium, was
In gazen peplos, met goud tusschenzetsel.
„Endymion, vlug in 't bad!" Haar vrouwen kapten
Na 't bad me en bonden vleugels me aan den rug.
„Koks, de pastei!" beval zij .... En ik stapte
In 'n groote tulband .... Twee koks droegen 'm vlug.
„Hij v'rgeet zijn boog!" riep Tamyris. Zelv' klapte
De taart zij toe. Koks met pastei terug.
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De staande luchters .... walm .... roó zij-gordijnen,
Aan ringen voorgeschoven .... 't Ruischend banket;
Gasten om lange taaf'l op aanligbed;
Bloemgeur, spijsdamp, boeket van wijn, weêrschijnen

Van koelsneeuw, vuurjuweel.... Omvange' in net
Treedt Selene, tusschen de spijze' en wijnen
Haar tulband uit; treed ik, Endymion, met
Mijn dubbelfluit ter lippen, uit de mijne ...

Ik speel de wijze: o, Duifje, keer nu weder!
Selene zweeft als vogel zwiert op veder,
Zij wuift bevallig als een bloem in wind.

Tusschen de slanke amforen is slanker 't kind,
De gretige oogen langs der banketteerders;
Te denke' is niets bevalligers of teerders!

'N DORPJE
Typen, beelden en herinneringen
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

I.
Meneer de Burgemeester.
Ik heb den nieuwen burgemeester plechtig in het dorp zijn intrede zien maken ...
't Was op een mooien, zonnigen zomerdag.
Een drukke menschenschaar stond wachtend bij den ingang van
het dorp, op het kruispunt der vier wegen, alle oogen starend
over 't vlakke, blonde korenland, in de richting van de verre hooge
boomen, waarachter 't kleine spoorwegstation lag.
Wat zag het dorpje er in dien tijd lief en poëtisch uit!
Het had nog, bij den ingang, zijn statige, viervoudige, reus
eigendom van meneer-achtigoenrpulidef,ht
Christiaens — de Maertelaere. Het was er altijd koel en frisch
in groen - wazige schemering tusschen de hooge zware stammen,
onder de dicht in elkaar gegroeide tak -en- bladeren - gewelven. En
daarachter lag het dorpje dien middag met al zijn rijkkleurig-vlaggende en wimpelende witte, en gele en roze en groene huisjes als
het ware in een bad van helder zonnelicht te tintelen. Nu eens
hingen vlaggen en wimpels strak en onbewegelijk als van roerloos eerbiedige hulde, en dan weer woei er een briesje even door, en
heel het dorpje scheen te trillen van een eigenaardig leven, en het
werd als een schitterende optocht of processie, komend in wuivende
wapperpraal van goud en kleuren, van onder de hooge, statig sombere gewelven eener kathedraal, in de blijde frissche vrijheid
van de open blauwe zonnelucht.
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Daarbuiten en omheen, de wijde, gele en blonde, zonnetintelende
vlakte van het rijpend koren. Grijs als een plat- uitgespannen lint
loopt de zandweg er dwars door, in de richting van het station.
En rondom in de verte, omsluitend heel den horizon met ongelijke
golvingen van lijnen, is het als een wazige, dofgroene kringmuur
van boomen, waar hier en daar de spitse naald van een kerktorentje,
of de strak gekruiste armen van een molen kalm uit opschieten.
Eensklaps bomt ginds verre een kanonschot.
— Aááh ! roept de menigte. En strakker staren alle oogen in
de richting van het station. De burgemeester is uit den trein gestapt
en aangekomen. Nieuwe, dofdreunende schoten volgen. Reikhalzend
blijven allen staren in 't verschiet.
Daar stijgt een verre stofwolk op den weg, en drijft scheef als
lichte rook, over het blonde koren heen. Ze zijn daar! Ze komen!
Op den kerktoren beginnen alle drie de klokken eensklaps in
triomf te luiden; en harde, nu dichtbij knallende kanonschoten
antwoorden op het verre, uitstervend gedreun aan 't station. In
't dorpje wuiven vroolijk de wimpels en de vlaggen.
Ze zijn daar! Ze zijn daar! Aan 't hoofd de vaandrig met zijn
wapperende roode gele en blauwe standaard. Hij wappert achterover in het trotsche draven van zijn paard, en dikke stof stijgt om
den ruiter op en hult hem als het ware in apotheosis- hulde. Na
hem draven de ruiters der eerewacht op hun dikke boerepaarden,
twee en twee, rechts en links van den weg, in 't opwolkende
zand. Allen dragen witte broeken, en roode gele en blauwe sjerpen.
Dit zijn de kleuren van den nieuwen burgemeester. Hij is van adel, baron.
— Vivat de burgemeester! Vivat de baron 1 begint het volk te juichen.
Velen die daar om hem woelen, geestdriftig zwaaiend met
handen en petten, zien hem voor het allereerst. Zij juichen
maar zonder hem te kennen, zonder te weten of hij goed dan slecht
voor hen zal wezen, enkel omdat hij burgemeester is, omdat hij
rijk en machtig is$, omdat hij baron is. Hij is niet van de streek:
hij komt van ergens verre, uit West- Vlaanderen. Van een ouden
oom, die ook lange jaren burgemeester was, heeft hij 't kasteel
geërfd; en 't kon niet anders of ook hij moest burgemeester worden.
Daar is hij, in het eere- rijtuig, zijn eigen rijtuig, zijn eigen livrei:
geel, rood en blauw, met zijn beide wethouders op het bankje
vóór hem. Hij heel alleen op de achterbank, een grooten bloemtuil
in de hand. Hij is in rok, geel-grijs bestoven door het opwolkende
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zand achter de paarden; en onophoudend groet hij, beleefd buigend,
blootshoofds, zijn hoed in de hand, van rechts naar links, het
juichend, jubelend volk.
Het is een fijn, aristocratisch gezicht. Hij heeft wat men noemt
een gedistingeerd uiterlijk: roze, frissche gelaatskleur, kortgeknipte
grijzende haren, zware, grijzende snor. De blauwe oogen hebben
iets slim-loerends, naar rechts, naar links, als 't ware mede-groetend
in hun om de beurt half open en half dicht gaan, met het onophoudend buigend-groeten van zijn lichaam. De beide wethouders
op de voorbank zien er grof en plomp uit bij hem vergeleken:
twee dikke roode buitenheeren, de een grijs, de andere zwart, in
strakke, stijve, ongemakkelijke houding, rug aan rug met lijfknecht
en koetsier.
Een oponthoud:
Een lange magere man, de schoolmeester, duwt een klein meisje
naar voren: zijn jongste meisje, geheel in 't wit, met een lichtblauw
strikje in de blonde krulletjes, en een schitteren den bloemenruiker

in de hand.
Met eenige inspanning richt de burgemeester zich half in 't rijtuig
op, neigt naar het kind, glimlacht en buigt, en neemt den ruiker aan.
En 't kind slaat naar den heer zijne bedeesde helderblauwe oogjes
op, en begint een van buiten geleerd complimentje op te zeggen.
Hij luistert, steeds strak glimlachend en gebogen in het rijtuig
overeind staande. Soms hokt het meisje even, en dan fluistert de
meester een woord, en weer bazelt het week, naïeve kinderstemmetje
verder door. 't Gebimbom der klokken en 't gebulder der kanonnen
smoren af en toe geheel het zwak geluidje. En als het uit is glimlacht de burgemeester nog vriendelijker, en streelt even het meisje
op de wang, en drukt herhaaldelijk in dank de hand des vaders.
En dan weer komt de stoet langzaam in beweging: vooruit de vaandrig en de ruiters, in bonte wemeling van schelle kleuren onder het
groen-schemerig hooggewelf der in elkaar gegroeide boomenkruinen,
daarna de rijtuigen en achteraan de menigte in jubelen en juichen,
alles onder aanhoudend kanongebulder en klokkengebrom, naar het
vlaggend, wimpelend en zonnelichtend dorpje, dat plechtig, met muziek
en met triomfgewuif, zijn nieuwen heer en meester gaat ontvangen....
En na dien dag heb ik hem, gedurende vele jaren, nog heel
dikwijls teruggezien....
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Ik heb hem dikwijls in het dorp zien komen, met mooie rijtuigen,
waarvan hij zelf de paarden mende. Hij steeg dan af vóór het
gemeentehuis, en klom, ietwat stijf in zijn beenen, met inspanning
de stoeptrappen op, terwijl de koetsier stapvoets met het rijtuig
heen en weder door de stille straten reed. Boven in de raadzaal
van 't gemeentehuis presideerde hij de debatten. Hij zat, omringd
van zijn raadsleden, meestal boeren, midden aan de langwerpige
groene tafel, waarop registers en papieren lagen. Hij sprak maar
moeielijk en gebrekkig West-Vlaamsch. Hij stotterde een weinig.
De boeren zaten rood en stijf, in zwijgend-eerbiedige houding,
naar zijn moeielijk-verstaanbare woorden te luisteren. Wanneer zij
hem heelemaal niet meer begrepen boog hij naar zijn secretaris,
en zei hem wat hij zeggen wou in 't Fransch, met verzoek het
voor de boeren te vertalen. Dan begrepen zij allen heel goed, en
knikten met het hoofd, vooruit toestemmend in alles wat hij verlangde. Soms keek hij in de zaal, met wantrouwig halfdichtgeknepen oogen, naar de enkele nieuwsgierigen die de debatten volgden.
Deze konden wel eens stil-spottend staan glimlachen voor zijn
moeielijke uitspraak, en voor die aldoor maar slaafsch-toestemmende
goedkeuring der boeren. Doch er werd toch anders nooit over
gemopperd. Nadat de zitting afgeloopen was nam hij met een handdruk afscheid van zijn raadsleden, en deze volgden hem als knechten
naar beneden, en zagen hem met schuchteren eerbied weer in 't
mooie rijtuig stijgen, dat hij naar 't kasteel terugmende.
Hij was ongehuwd. Hij leefde alleen op het kasteel met zijn
bediening. Soms kwamen er gasten, maar meestal was hij zelf uit,
op reis, of op bezoek, in de omliggende kasteelen. 's Winters
woonde hij te Brussel.
Eens heb ik hem daar heel toevallig ontmoet, in een mooi restaurant, waar hij met nog twee andere heeren en drie vroolijk-uitgelaten,
schitterend-getooide, sterk-geparfumeerde jonge dames dineerde.
Ik herkende hem haast niet. Hij deed zoo heelemaal anders dan
op 't dorpje. Maar hij bekeek mij even ter luiks, met een blik
als van achterdocht en wantrouwen, en toen zag ik wie hij was.
Ik hield mij of ik hem niet kende, en ik geloof niet dat hij het
mij ooit kwalijk heeft genomen.
Toen hoorden wij het nieuws in 't dorp dat hij zou trouwen.
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Hij werd al oud: een eind in de vijftig, en toch zou hij trouwen,
met een nog heel jong meisje van adel. Er werd verteld dat zij
arm was, en hem huwen zou tegen haar zin, om het fortuin.
Het was de waarheid. Hij trouwde. En voor de tweede maal zagen
wij zijn plechtige intreê op het dorpje, ditmaal met zijn jonge vrouw.
Ik heb ze naast hem, tusschen een geurenwolk van bloemen,
in 't statige rijtuig zien zitten. Zij was noch mooi noch leelijk. Zij
zag er onbeduidend uit, bleek, met een onregelmatig gezicht, en
nog al weelderige donkere haren. Een naïeve idee, gepaard aan
een herinnering, bracht even een glimlach op mijn lippen, terwijl
het prachtrijtuig langs me heen reed:
Of ik soms in haar een der drie mooie, sterk - geparfumeerde
jonge dames uit het restaurant zou herkennen?
Mijn blik kruiste zich met den zijne, en een schalksche zweem
van spotternij scheen eventjes over zijn fijn gelaat te zweven, alsof
hij mij geraden had ... .

En weer verliepen jaren ... .
Veel zeldzamer dan vroeger was hij nu in 't dorp te zien; en
toen ik hem voor 't eerst weer van nabij ontmoette, vond ik hem
heel veel veranderd en verouderd.
Hij was dikker geworden, met gebogen rug en opgetrokken
schouders, en liep nu heel heel moeielijk, bij eiken stap steunend
op een stokje. Snor en haren waren ook volkomen wit nu, maar
wat mij 't meest van al trof was de verwilderde uitdrukking zijner
eertijds zoo fijn - loerende, schalksche oogen. Zij stonden, of beter
gezegd, hingen strak en wijd open nu, als 't ware starend in ver
een akelig schouwspel, dat vóór zijn voeten met-schrikngop
hem mee bewoog.
Wij hoorden zeggen dat hij ziek was. Welke ziekte wist niemand,
maar men vertelde dat hij soms heel vreemd deed. Men vertelde dat
hij soms huilend en gillend door kasteel en park liep, alles met
zijn stok stukslaande wat in zijn bereik kwam. De knechts, de
meiden, zelfs zijn vrouw moesten dikwijls voor hem vluchten; en
bovenal was hij verwoed op een heel klein hondje van zijn vrouw,
Marquis geheeten. Voortdurend wilde hij het kleine dier, dat erg
bang voor hem was, bij zich hebben, en hij holde het met zwaaienden
stok door gangen en alleeën na, onophoudelijk hol schreeuwend:
„Marqueue ! ... Marqueue 1 iceu ! iceu ! " terwijl het ongelukkig dier
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niet meer wist waar zich te verbergen om aan zijn razende vervolging te ontsnappen.
Het werd zóó erg, en er werd zóó veel van verteld in het dorp,
dat vele menschen elken middag in de buurt van 't kasteel gingen
rondloopen om het akelig schouwspel bij te wonen.

ben ook eens gegaan en heb het ook bijgewoond.
Reeds op een afstand, achter de heesters, hoorde ik het heesch
gebrul: „Marqueue! iceu ! Marqueue! iceu ! " Het zilveren halsbelletje
van den kleinen hond ratelde angstig -gejaagd tusschen het geschreeuw door, en eenklaps zag ik 't ongelukkig dier van achter
een boschje rhododendrons aangetrippeld komen, niet grooter dan
een groote rat onder zijn gemskleurig, met blauw omzoomde dekje,
de oortjes trillend en het staartje ingetrokken, heel en al huiverend
van schrik en akeligheid. De burgemeester volgde, afschuwelijk
scheef-gebogen, met van woede uitgepuilde oogen, knieknikkendstrompelend, slaande als razend uit alle kracht men zijn stok in
de blaren, en aldoor maar zonder ophouden brullend zijn akelig
Marqueue! iceu .....Marqueue! iceu ! .... Op een afstand volgden,
stil en blijkbaar machteloos, twee knechts. Tegen den gevel van
't kasteel stond een meid in witte schort roerloos te kijken. —
Zwoegend en blazend schoof hij langs de haag voor mij heen,
steeds brullend volgend het angstig- rinkelend halsbelletje van 't
hondje, en verdween achter een tweede boschje.
Ik

Dit is de laatste maal dat ik hem gezien heb. Kort daarop is
hij gestorven. En op den dag der begrafenis was het een plechtigheid zooals men er in 't dorp nog nooit had bijgewoond. Ook
nu luidden de klokken uren lang hun bim- boem-bom als bij zijn
intreé, ook nu vlagden alle de huizen, maar stil, te halver stok.
En de rijke herfsttinten al over de zware looverkruinen van 't
kasteelpark, waren als een laatste hulde en glorie, tentoon gespreid
ter eere van den burgemeester.
Door acht mannen werd de kist onder de zwarte peluw met
zilveren kruis en zilveren franjes uit 't kasteel gedragen. Twintig
kinderen droegen de bloemkransen. Vier pastoors in schitterende
gewaden, stonden met koorknapen in 't rood, die kruis en vanen
droegen, beneden het monumentaal bordes te wachten. Ook de
dorpsmuziek was daar in groep geschaard, rondom haar driehoekig,

'N DORPJE. 443
met zwarte krip omfloersde vaandel. Dof schitterden de koperen
instrumenten. De binnenplaats van het kasteel stond vol met rijke
équipages. Toen kwamen met ontbloote hoofden de talrijke familieleden en de vrienden. En 't laatst van al de dorpelingen en bedienden. Iedereen was stil-eerbiedig. Niemand weende.
Zoo schreed met tragen pas de lange stoet door de lange en
breede beukendreef die naar het dorp leidt. Plechtig speelde de
muziek een doodmarsch. Plechtig galmden op den kerktoren de
bimbommende doodsklokken. Goud van droge bladeren ritselde
onder de schuivende voeten. Goud van hooge kruingewelven klaterstraalde in de zachte zon, tegen den wolkeloozen blauwen hemel.
Groen van wassend rapenloover dekte wijd en zijd de vlakke velden.
Toen heel de lange stoet voorbij was, keek ik naar het stille
kasteel nog eens om.
Op het bordes, achter de gesloten glazen deur der vestibule,
stond de donkere rouwgestalte eener vrouw. Het was de jonge
weduwe. Op haar linkerarm hield zij een soort donker pakje. Het
was Marquis onder zijn rouwdekje.
Zij stond den langen optocht na te kijken. Toen ze mijn blik
ontwaarde trok ze zich terug.
Lang duurde in de kerk de solemneele dienst. Hoogaltaar en
catafalk waren een en al schittering van geurend geel waslicht tegen
zwart rouwbehang met zilveren tranen. De kerkvloer was, volgens
adellijk gebruiksrecht, met dikke lagen stroo bedekt. Honderden
menschen gingen, met kaarsen in de hand, terwijl de dorpsmuziek
opnieuw een plechtigen doodmarsch speelde, rondom het praalbed ten
offer. Aanhoudend galmden in den hoogen kerktoren de doodsklokken.
Dan werd de kist eindelijk weer naar buiten gedragen, en met
de kransen op den lijkwagen geplaatst. En heel alleen reed hij
stapvoets weg, naar 't ander verre dorp, ginds in West-Vlaanderen,
waar hij vandaan was gekomen, en waar de familie-grafkelder lag.
Familieleden en vrienden zouden later met hun équipages volgen, om
ginder de ter aard bestelling bij te wonen. Zij zouden eerst op het
kasteel iets gaan gebruiken. De lijkwagen reed stapvoets en dus
langzaam, er was tijd genoeg om hem in te halen.
Ik keek den lijkwagen nog even na. Zacht schommelend en langzaam
reed hij weg tusschen een dubbele rij stille toeschouwers over de
hobbelige keien. De opzij en achteraan hangende kransen waggelden.
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Aan 't uiteinde der straat ritselde een der achterwielen in een
greppel, en vuil water en slijk spatte eventjes op.
Dit was de laatste vizie. Heel alleen en verlaten was hij om den
hoek der straat verdwenen, hij die onder triomfbogen in 't vlaggend,
jubelend dorp was aangekomen. Hij had er geen kwaad gedaan
en ook geen goed; hij had er géén indruk in den geest der menschen
nagelaten. Van hem zouden de dorpelingen zich later slechts blijven
herinneren: zijn gekheid met Marquis.

Twee uur later volgden, in gestrekten, levendigen draf, al de
mooie, rijke équipages. Dat van mevrouw was met twee zwarte
paarden bespannen, en heel en al dofzwart van buiten, met dichtgesloten raampjes en zwarte krip om de lantarens.
Toen het langs me heen reed, kreeg ik nog eens, in verbeelding,
de vizie van haar donkere verschijning achter de glazen deur der
vestibule, met Marquis op den arm. Misschien wel zat Marquis nu
ook met haar in 't dicht - gesloten rijtuig.
Nooit meer heb ik haar teruggezien en ook niet meer van haar
gehoord. Zij heeft het dorp verlaten.
Het jaar daarna hadden wij een nieuwen burgemeester, .... ook
weer een baron.
II.
Jan Tamboer.
Jan Tamboer is een dronkaard ...
Vraag aan den eerste den beste in 't dorp wie Jan Tamboer is,
en hij zal u antwoorden: een dronkaard.
En hij zal er bij voegen:
„Een dronkaard en een gek, die af en toe zijn huisraad stukslaat, en vrouw en kinderen mishandelt."
Het is iets vreemds, heel vreemds, die algemeene slechte reputatie.
Want ik weet heel goed dat Jan Tamboer veel minder drinkt dan
de meeste andere mannen van het dorp, en dat hij nooit iets stuk
slaat in zijn huis, en dat hij vrouw en kinderen nooit mishandelt.
Maar Jan Tamboer is een grappenmaker, dat is hij.
Hij is schoenmaker van zijn ambacht. Hij woont daar, in het
oude trapgevelhuisje, midden in de groote dorpstraat, vlak tegen-
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over het steegje waar enkele arme gezinnen leven, en waar ook,
heel aan 't eind, het steegje afsluitend, de doofstomme kleermaker woont.
De vloer van Jan's huisje ligt lager dan de straat. Met twee
steenen treden komt men er door een portaaldeur met kleine
ruitjes binnen. Het ruikt er sterk naar pik en huiden, en overal
aan de muren hangen groote en kleine, zwarte, bruine, gele, of
witte, grillig uitgesneden en gekartelde lappen leer, waarvan enkele
nog iets van de lichaamsvormen der dieren hebben behouden uit welker
huid zij werden vervaardigd. Links, vóór het in lood gevatte, klein geruite vensterraampje, staan de gemaakte laarzen, schoenen en
pantoffels blinkend - verlokkend te koop uitgestald. Rechts, vóór het
tweede, kleingeruite, in lood gevatte raampje, zit Jan Tamboer
te werken.
Hamers, leesten, messen, scharen, spijkers, snippers leer liggen
op de breede vensterbank en werktafel om hem heen verspreid.
Hij snijdt, en prikt, en naait, en klopt, het hoofd over zijn werk
gebogen, met vlugge, handige bewegingen. Aan den muur, rechts
tusschen de lappen leer, hangen vogelkooien met verschillende
soorten van vogels: een blinde vink, een sijsje, twee kanarievogels,
twee spreeuwen en een lijster. Op de vensterbank, huppel - fladderend
heen en weer tusschen gereedschap, scherven glas en snippers leer,
beweegt zich in vrijheid een tam kauwtje. En in een mandje, ook
op de vensterbank, in den hoek tegen het schut der portaaldeur,
liggen of zitten twee heele kleine grauw - geelachtig-ruigharige vlooi hondjes, het eene Whisky en het andere Gin geheeten. Die heeft
Jan eens cadeau gekregen, van zijn broer, die in Amerika woont.
Jan Tamboer is mager en klein van gestalte, ongeveer zestig
jaar oud, 't gezicht vol vreemd -trekkende rimpels, met scherpen
neus en sluw en oolijk kijkende lichtblauwe oogen. Zijn kop doet
denken aan een vogelkop, en 't is of hij voortdurend een stil
vogeldeuntje floot, terwijl hij daar zoo zit, gebogen over zijn werk,
den kleinen mond bijna onzichtbaar onder de zware, grijze, hangende
snor. Hij lijkt waarachtig op de vogels die daar om hem heen in
kooien zitten, en soms doet hij mij ook denken aan de kleine
vlooihondjes in 't mandje. Al die beesten zijn zijn goede vrienden,
en ik heb steeds geloofd dat hij en zijn vogels en zijn hondjes
onderling elkander met de taal begrijpen. Af en toe prazelt de een of
ander wat van uit zijn mand of kooi, en Jan, steeds naaiend, of borend,
.
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of kloppend, kijkt even oolijk op en antwoordt. Vooral met het kauwtje
verkeert hij op een voet van zeer vertrouwde intimiteit. Het dier
luistert met aandachtig scheef-geheld kopje terwijl hij het aanspreekt,
en uit zijn licht pervenche-blauw rond oog straalt iets van fijne
diepe intelligentie. Maar ook Gin en Whishy schijnen hem goed
te begrijpen. Zij zitten overeind, strak -steunend met ruig-uitgestrekte
halsjes op hun trillende voorpootjes naast elkaar in hun mandje
te bibberen wanneer hij tot ze spreekt, en hun bolle wateroogjes
en scherpe tril - oortjes knippen hem, onder zacht- mummelend mondjes gekreun, vriendelijkheid en gehoorzaamheid toe.
Maar Jan is een onverbeterlijke grappenmaker .... Terwijl hij daar
heele dagen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zit te werken,
denkt en voert hij grapjes uit, om zich den langen saaien dag wat
aangenaam te maken.
Naast hem, in een hoek, in 't bereik der hand, staat zijn lange
houten blaaspijp. Daarmee gaat hij wel eens 's zondags te velde
of in de bosschen vogels schieten. Hij schiet ze niet dood, alleen
maar duizelig met balletjes weeke klei. Zoo heeft hij zijn twee
spreeuwen geschoten. Zoo heeft hij het kauwtje geschoten. Zoo
amuseert hij zich ook nu en dan met in de straat te schieten.
In een der kleine ruitjes van het raam waaraan hij zit te werken
is een gaatje. Een stukje grauw leer staat er voor; niemand, van
buiten af, bemerkt het gaatje. Maar af en toe, als hij in grappige
luim is, — en dat is hij dikwijls, neemt hij het stukje leer weg,
legt zijn lange blaaspijp aan, en blaast een kleibal in de straat.
Zijn mikpunten zijn van verschillenden aard. Nu eens een paar
vrouwtjes die eindeloos lang voor een deur staan te babbelen; dan
een troepje jongens die in een vieze greppel kattekwaad uitvoeren; dan
•een oudje dat met inspanning een kruiwagen voortduwt. Heel onverwacht ploft het weeke balletje op een hand of een wang, een
angstgil weerklinkt, verbouwereerde oogen kijken op, en geen
rnensch begrijpt waar het wel vandaan mag komen. Niemand kent
het gaatje in het ruitje, niemand denkt aan Jan Tamboer, die weer
vlijtig-gebogen met inspanning achter zijn raam op een laars zit
te hameren.
Zijn twee voornaamste slachtoffers, waar hij al jaren lang vaste
pret mee heeft, zijn echter de doofstomme kleermaker, heel inde
diepte van het steegje, aan den overkant der straat, en de hond
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van meneer de pastoor, die daar twee of drie maal in de week
met de meid van meneer de pastoor voorbij komt.
Bij warm weer zit de kleermaker voor zijn wijd open raam met
gekruiste beenen op de breede gladde tafel te werken. Hij heeft
een mooi, regelmatig gezicht, met een mooien langen baard, zijn
groote trots. Hij schijnt het licht te warm te hebben in zijn klein
benauwde kamertje, waar steeds vuur moet aan zijn voor zijn
vrouw, die strijkster is, want niet alleen zijn raam, maar ook zijn
hemd is vaak half open, een behaarde borst ontblootend.
Een tijdlang zit Jan hem van verre stil - grinnikend op te nemen,
wachtend op een gunstig oogenblik. Daar heeft hij 't. De doofstomme, moe van 't lang gebogen zitten, legt zijn werk even neer,
en rekt zijn armen uit, om te verademen. Terstond vliegt Jan op,
neemt 't leertje weg, legt aan, en ffft ! daar vliegt de bal!
Als onder een plotsen zweepslag wipt de doofstomme van zijn
tafel op, en begint met beide handen in zijn mooien baard of
over zijn behaarde borst te krabben. Hij maakt wilde gebaren,
schijnt met inspanning te willen roepen, en terwijl zijn vrouw
angstig naar hem toe komt geloopen, toont hij haar de vuile
weeke klei, die hij met vieze grimassen uit zijn mooien baard haalt.
Jan, met de lange blaaspijp achter zijn werktafel gebukt, blijft
in stilte zitten loeren. Gaat het raam niet spoedig dicht, dan vliegt
er al dadelijk een tweede kleibal, en nog wilder gaat de doofstomme
aan 't krabben en gebaren maken. Dan staakt hij 't werk, springt
van zijn tafel, en komt met zijn vrouw naar buiten, onrustig en
wantrouwig kijkend in de lucht en naar de ramen van de burenhuisjes,
terwijl Jan stil - grinnikend zijn blaaspijp in den hoek zet, het leertje
voorschuift, en onder 't fluiten van een deuntje weer begint te
prikken en te hameren, een schalksch- loerend oog in 't zeil houdend.
En dan met den hond van meneer de pastoor .....
Twee of driemaal in de week vergezelt hij de oude, suffige meid,
die daar in de buurt haar winkelwaren haalt. De meid loopt vooruit, half schommelend, half hinkend, met een ouderwetsche- zwarte
wollen muts op 't hoofd, en een zwarten, „cabas" aan den arm.
De hond, een zwarte touwtjespoedel, Mouton geheeten, loopt een
drietal passen achter aan.
Jan, de blaaspijp gemikt, laat ongestoord de meid voorbij gaan.
Dan duwt hij vlug de lippen tegen 't mondstuk van de pijp, knipt
't rechter oog dicht, blaast..
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Een scherp gejank, en als een pijl schiet de hond toe, recht in
de hielen van de oude meid, die met een gil van angst op haar
onvaste beenen waggelt. Wat is dat nu alweer! Haast geen enkele
maal kan de hond daar voorbij of plotseling jankt hij en vliegt
haar in de beenen. Zij haalt het dier aan, streelt het, onderzoekt
het, met een paar andere wijven, die nieuwsgierig om haar heen
zijn komen staan, .... en merkt er niets aan. Misschien wat rheumatiek, de hond wordt al oud. Zij gaat verder op haar bood
-schapendor.
Maar, bij den terugtocht wordt het nog veel gekker met den
hond. Hij is voorbij het steegje niet te krijgen. Hij loopt met haar
mee tot dicht bij het hoekhuis, en blijft dan eensklaps roerloos
staan, den ronden zwarten kroeskop, waarin men geen oogen ziet,
als 't ware ondervragend strak op haar gericht.
— Mouton! Mouton! Ala toe, kom hier," roept aanmoedigend
de meid, die zich heeft omgekeerd.
Maar Mouton verroert zich niet. Zijn ronde kop wijkt even op
zij, naar links, naar 't raam van Jan Tamboer, als voelde hij instinctmatig dat daar vandaan de klappen komen.
Jan, achter zijn vensterbank ineengekrompen, kan zich niet meer
houden van het lachen. Hij kronkelt zich en schatert dof zijn pret
uit, terwijl zijn vrouw en zijn twee dochters, die anders heele
dagen in het achterkamertje aan 't naaien en aan 't hoedenmaken
zijn, op het hooren van zijn vroolijkheid ook even komen kijken.
— Zij-je alweere bezig !" zegt de vrouw half lachend, half verwijtend
het hoofd schuddend. Maar 't gezicht van den wantrouwigen poedel
aan den overkant der straat, terwijl de pastoorsmeid vruchteloos
naar hem blijft roepen, is zóó gék, dat ook alle drie de vrouwen
dof aan het proesten en aan 't schateren vallen. Gin en Whishy,
in hun mand ontwaakt, rekken de ruig-magere halsjes uit, ontdekken
Mouton door het raam en beginnen plotseling schril, met bespottelijk fijne stemmetjes te keffen. Ook het kauwtje komt prazelend
vóór de ruitjes huppelen. Enkele deuren gaan open, en vrouwen
verschijnen nieuwsgierig op de drempels.
— Ah! dà es nou toch wat e-woar? Azeu schouw zijn van die
twie klein' hondjes!" klinkt nijdig de stem van de pastoorsmeid
in de straat, terwijl zij eindelijk enkele passen naar den hond
terug komt, om hem mee te sleepen.
Dan neemt Mouton eensklaps zijn aanloop, en gillend van angst,
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in 't schuddend - fladderen van zijn zwarte -touwtjes-vacht, vliegt hij
voorbij het steegje, zonder dat Jan Tamboer, ineengekrompen van
het schaterlachen, nog de kans heeft hem een tweeden kleibal
na te zenden.
Waarom nu Jan Tamboer een dronkaard heet...?
Zijn eigenlijke naam is Jan van de Wiele, maar hij wordt Jan
Tamboer geheeten omdat hij trommelslager is in de dorpsmuziek.
Vier of vijf maal in 't jaar heeft de muziek plechtige uitgangen:
op Nieuwjaarsdag, in de kermisdagen, op 't feest van Sint-Cecilia.
Dit zijn ook Jan's eenige pret-en- uitgangsdagen van het heele
jaar. Trotsch roffelend stapt hij dan naast het vendel aan 't hoofd
van het fanfarecorps.
Voor niets ter wereld zou hij die uitstapjes prijs geven. Geen
menschelijke macht zou hem die dagen aan zijn werktafel geketend
houden, en met de muzikanten bezoekt hij de talrijke herbergen
van 't dorp, en „pakt" er met hen menigvuldige „pinten" en
„dreupels." Hij raakt al spoedig in een roes van opgewondenheid
en dan begint het spektakel: geweldig lawaai, gekijf, gehuil, geschreeuw, alles in 't publiek en midden op de straat, zóó heftig,
dat men hem weldra trom en stokken moet ontnemen, en hem
zachtjes huiswaarts drijven. Daar wordt het relletje dan met gesloten deuren voortgezet, terwijl 't gepeupel vóór de raampjes staat
te schimpen en te luisteren: vrouw en dochters om de beurt smeekend
en dreigend, Jan gek-doende en tegenstribbelend, een oorverdoovend
gekibbel en gehuil, en eindelijk, in woest gegil en dof- dreunende
klappen, een ratelend geharrewar van overrompeling, waarbij niet
vrouw en dochters een pak slaag krijgen, zooals dan naderhand
in 't dorp verteld wordt, maar waarbij wel integendeel Jan zelf
doorgaans deerlijk door de furieuse vrouwen toegetakeld wordt.
Daags na een der heftigste uitspattingen ben ik hem eens in
zijn huisje gaan opzoeken.
Hij zat heel gewoon als altijd op zijn leest te prikken en te
hameren, maar boven 't linkeroog droeg hij een tamelijk groote
paarse bobbel, en aan 't verstoord gezicht van vrouw en dochters
kon ik wel merken dat het onweer nog van de lucht niet was.
De vrouw kwam zelfs nog eventjes scherp tegen hem uitrazen, en
van uit het achterkamertje klonk nijdig en beleedigend de stem
der oudste dochter, die er nog een hatelijkheid aan toevoegde.
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— Amen, zei Jan doodkalm, toen de vrouw weg en 't binnendeurtje weer gesloten was.
— Maar Jan, vroeg ik op vriendschappelijken toon, „waarom
drinkt ge toch zoo, telkens als ge eens uitgaat ?"
Hij trok even zijn lippen in een kringetje, al zou hij gaan een
deuntje fluiten, keek met een scherpen loer-blik door het raampje
naar den kleermaker in 't steegje, en antwoordde halfluid en kalm,
met beide handen nu de sterke zwarte pikdraden door het leer halend.
— Meniere, ge 'n moet mij nie geleuven, moar 'k goa ou ne
kier wa zeggen. 'K hè gisteren weerom gespeukt, e-woar? Hawel,
weet-e wat da 'k gedronken ha? Al te goare vier dreupels en
drei pinten bier van heul den dag. Moar 'k en hè d'r niets bij
geëten. — Weet-e gij wat dat er mij zat moakt, meniere?.
'T en es 't bier niet, of 't en zijn de dreupels niet, 't es d' open
lucht. — Joa joa, lach moar, 't es lijk of ik ou zegge, d' open
lucht. — 'K voele da van as ik buiten kome. 'K zit hier heule
godsche doagen van den uchtijnk tot den oavend te wirken zonder
oeit nen dreupel drank te proeven, en van as ik buiten kome
word ik deuzig. 'n Pijntjen of twieë en nen dreupel dzjenuiver
doarop, en 'k ben wig! Moar dat 'n doe mij gien kwaad, meniere.
'K hé da nou en dan ne kier neudig veur mijn gezondheid. Da
houdt den dokteur uit mijn kot.
Ik lachte, en de vogels in hun kooien begonnen te prazelen,
en 't kauwtje kwam met poot en snavel aan een van de draden werken.
— Wa vertelt-e gulden? riep Jan, schalksch opkijkend. „Watte?
Da 'k gisteren weere zat geleupen hè? 't Es de woarheid, moar
zwijgen zulle! In 't dorp nie goan vertellen. 'K zoe 't an menier
de paster moeten biechten.
Hij grinnikte even, in ondeugend terugdenken aan al zijn grappen,
en zijn oolijk oog bleef een korte poos door het raampje op den
kleermaker gevestigd.
— Moar weet-e wat dat er giestig es, meniere? besloot hij zijn
overwegingen; „iederien in 't dorp zegt da 'k nen dronkoard ben,
omda 'k iedere kier zat ben as ze mij op stroate zien; moar den
dienen doar, den deufstommen, zit heule doagen zat op zijn toafel,
zonder dat 't iemand weet.
— Och kom! zei ik, ongeloovig.
— Zeu woar of da 'k hier zitte, meniere! riep Jan eenklaps
proestlachend. „Kijk, 't en es vandoage nie bezonder woarm
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e-woar? Hawel, kijk, hij zet al weere zijn veister open, omdat hij
't nie hauen 'n kan van al de spiritus die in zijn lijf ligt te koken.
Moar wacht! hij zal z' al gauwe weere toe goan doen.
Hij vloog op, schoof 't leertje weg, nam zijn blaaspijp uit den
hoek, en bukte loerend neer.
Maar op 't zelfde oogenblik ging weer het binnendeurtje open,
en nurksch trad de vrouw te voorschijn.
— Ala! dat dijng uit ou peuten! krijschte ze woedend.
— Wàtte ? woarom ? deed Jan, de grootste verwondering veinzend.
„'K liet an meniere ne kier zien hoe dat 't van binnen gemoakt es."
— Uit ou peuten, zeg ik ou! gilde de vrouw. En zij rukte hem
met geweld de blaaspijp uit de handen, en plofte ze neer in een hoek.
— Amen, herhaalde Jan gedwee, en weer begon hij op zijn
leest te kloppen en te trekken. „Weet -e wat da ge doet, meniere,"
fluisterde hij achter zijn hand terwijl de vrouw brommend verdween,
„kom van de weeke ne kier weere, as de storm veurbij es, ge zilt
ou amezeeren ... .
III.
Verkiezing.

De Liberalen hebben in geval van overwinning aan het volk beloofd:
Zes tonnen bier, een vaatje jenever, en vier groote, schoone
hespen. 1
De Katholieken hebben in geval van overwinning aan het volk
beloofd:
Acht tonnen bier, een vat jenever, en een varken in zijn geheel.
)

De stemming is afgeloopen. In drukke, krioelende menigte staat
het volk, .midden op de straat, vlak vóór het gemeentehuis, den
uitslag af te wachten.
Men weet nog niets, maar er loopen verwarde geruchten. Nu
eens zijn het de katholieken die 't zullen winnen, dan weer de
liberalen. Boven, achter de helle ramen der eerste verdieping, verschijnen af en toe gezichten. Zij kijken naar het volk, beneden in
de straat. Sommige hebben een spotachtige uitdrukking, andere
een ernstige. Gebaren, waarvan men niet duidelijk de beteekenis
kan vatten, worden af en toe gemaakt, schouders worden opgei) Hammen.
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haald, open handen, met van elkaar gesperde vingers, als getallen,
tegen de vensters gedrukt, terwijl monden, met overdreven bewegingen der lippen, woorden uitspreken, die men daar beneden
in 't geraas toch niet begrijpen kan. Men begrijpt eigenlijk niets,
alles is verward en twijfelachtig, en niemand meer mag boven
komen: twee gendarmen houden op de stoep de wacht, en versperren allen toegang tot 't gemeentehuis.
Zoo duurt het lang, heel lang. De menigte, voettrappelend in
haar onzekerheid en ongeduld, staat zich te vervelen. Nu en dan
flapt de eene of andere grappenmaker er een klucht uit, die maar
weinig en heel kort doet lachen. Een dronkaard, die wat veel
drukte maakt, wordt ruw opzij gestooten. Men is met ernstige
dingen bezig, alle gezichten blijven halsstarrig, naar de hooge,
heldere bovenramen van 't gemeentehuis gericht.
Er schijnt iets te gebeuren. In plaats van gezichten ziet men eensklaps niets meer dan ruggen tegen de vensters. Alle gezichten
staan naar binnen gericht. Men voelt spannende aandacht in de
strakke houding van al die naar de ramen toegekeerde ruggen.
Er is een geelgrijze rug bij tusschen al de andere donkere, en
alle oogen staren op die eene lichte rug. Hij staat onbewegelijk,
maar klaar — men voelt het — om in heftige beweging op te woelen.
Daar barst het plotseling uit! Een wild gejuich, dat de ruiten
doet rinkelen, een wild gezwaai van armen en hoeden, en eensklaps
twee, drie ramen open, in daverend geschreeuw en hoera-kreten:
— Vivat de katholieken! Wig mee de liberoalen!
Een groot deel van het volk beneden stuift gillend uit elkaar,
woest rennend door de straten. Anderen hoezeeën tegen, nog
anderen druipen in haastige stilte af. De vlag op het gemeentehuis wordt uitgehangen, donderend komen enkele mannen van de
trappen gehold, duiven worden klappervleugelend opgelaten. De
katholieke partij, die aan 't bewind was, triomfeert, de vijanden
zijn verslagen, de dorpsmuziek wordt bij elkaar getrommeld, op
den kerktoren beginnen de feestklokken te luiden.
't Gepeupel jubelt luid zijn pret en tevredenheid uit. Acht
tonnen bier! een vat jenever 1 en een geheel varken! Waar zijn die
tonnen? Waar is dat vat? Men wil er dadelijk van drinken. En
waar is ook het varken? Men wil het zien! Men wil het oogenblikkelijk hebben.
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— Op de mort! Allen noar de mort! roept een stem. En allen
rennen naar de markt, schreeuwend, lachend, brullend:
— Vivat de katholieken! Wig mee de liberoalen!
Midden op de dorpplaats staat de veldwachter, gezagvoerend,
met vuurrood gezicht en met getrokken sabel. Twee mannen dragen
aan een hefboom een zware ton vol bier. De ton wordt op een
houten stellage geplaatst en ontstopt. Een plasje stroelt in 't zand,
het joelend volk dringt geweldig op elkaar.
— Elk zijnen toer afwachten! D'r es genoeg veur iedereen!
buldert de veldwachter, in dreiging zwaaiend met zijn sabel. Maar
het helpt niemendal. Steeds woester dringt 't gepeupel op, en ton,
stellage en veldwachter, alles wordt overhoop in het zand omgegooid. Scherp - gillend stort de gulzige menigte grabbelend en vechtend
in biermodder neer.
De veldwachter staat vloekend op en houwt er maar op los.
Schrikgillend deinst de menigte weer achteruit. Enkelen hebben,
aan de kraan gedronken en staan lachend te monddruipen. Anderen
hebben gezicht en handen vol met kleverige slijk. Achteraan dringen
ten allen kant gillende en schreeuwende vrouwen op, met keteljes
en kannen die zij boven de hoofden zwaaien.
Een tweede, een derde, een vierde ton worden gebracht, en
op houten stellages geplaatst. De veldwachter, steeds dreigend
met zijn sabel, verbiedt dat er een hand worde naar uitgestoken.
Het volk, iets kalmer, moppert. Enkelen lachen en slaan kwinkslagen. Een drietal roepen: „Onzen dzjenuiver! we moên euk onzen
dzjenuiver hên ! En ons virken ! "
Met gezagvoerende stem spreekt de veldwachter de menigte aan:
— Joa of nie, wilt-e stille zijn en ulderen toer afwachten? D'r
zal getapt worden zeu lank of da ge góest hêt.
— Joa w'! joa w'!" brullen honderden stemmen. Een drietal
protesteeren voor de lol: „ Nie ! nie!" maar hun kreten worden
onder het overweldigend geluid der anderen gesmoord.
— Ontsteekt de tonnen! beveelt de veldwachter tot de brouwers knechts.
In iedere ton wordt een kraan geslagen, en de knechts tappen,
in groote glazen, schuimend gevuld tot aan den rand.
Het volk drinkt! .... In viervoudige rij schuiven mannen, vrouwen, kinderen, dicht op elkaar gedrongen, betrekkelijk kalm nu,
naar de onophoudend bier-stroelende tonnen. De gretige oogen
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blinken, de lippen bewegen lekkerbekkerig, bij voorbaat smakkend
van genot. Het is voor niet, en zooveel als men kan mag men drinken.
De meesten vormen een soort keten, ononderbroken van de eene ton
naar de andere gaande. Langzaam, voet voor voet schuiven zij op,
krijgen hun beurt, gaan weer naar achter, komen staag terug naar
voren. Aldoor, aldoor vloeien de tonnen. De kranen worden niet
eens open en dicht gedraaid; ze blijven maar doorstroomen, en
de groote glazen, die ongespoeld van mond tot mond gaan, worden
er om de beurt onder gehouden.
— Leve de katholieken! wig mee de liberoalen! brult plotseling
een stem. En honderden brullen joelend en lachend na:
— Wig mee de liberoalen! Leve de katholieken!
Te allen kant begint het dorp te vlaggen, en in de verte speelt
reeds de muziek, en bommen de triomf- kanonschoten. Op den toren
luiden onverpoosd de klokken. Maar niemand luistert er naar; steeds
talrijker dringt de menigte op naar de stroelende tonnen. De meeste
vrouwen, spoedig verzadigd, willen nu een provisie naar huis mee
nemen. Zij zwaaien met haar blikken, keteltjes en kannen. Maar luid
wordt daartegen geprotesteerd. Neen, neen, eerst drinken, drinken tot
men er bij valt, en dan de kannen vullen! Een der tonnen is reeds
leeg, een andere wordt in de plaats gelegd; en plotseling begroet
een daverend hoezee de verschijning van het vat jenever.
Een aantal mannen, en ook enkele vrouwen en kinderen loopen
terstond van de biertonnen weg en dringen naar 'tjenevervat. Een
kraan er in, en spoedig geeft het ook zijn inhoud. Helder als
water, een doordringend-sterken geur verspreidend, vult het dronkesap de kleinere glaasjes. En als water slaan de mannen het naar
binnen, in één teug, zonder te slikken. De vrouwen beginnen schril te
kwebbelen, een tiental kinderen, reeds stomdronken, zwenken
waggelend en gil-lachend over de plaats.
— Ons virken nou! Ons virken! De meesten, beu gedronken,
eischen nu ook 't beloofde varken. Ze weten wel niet wat zij er
mee zullen doen, maar zij eischen het toch, omdat het hun beloofd is.
— Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen! Ons virken!
Ons virken!
't Beloofde zwijntje staat al vast klaar op de binnenplaats van
een herberg. Op bevel van den veldwachter wordt het naar
buiten gehaald.
Het is een mooi zwijntje, van middelmatige grootte, heel en al
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teer-rozekleurig, met een kort, scheef-krullend staartje en één enkele
grauwe vlek op 't linkeroor. Een woest gejuich begroet zijn knorrend
optreden, en honderden komen er brullend omheen zwieren en
draaien, hand en hand, hossend en springend, in een wilden rondedans.
— Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen ! Vivat ons virken 1
Vivat ons virken!
— Kom, we goan d'r mee deur 't dorp! gilt een stem.
— Mee buizen an zijn gat! 1 ) roept een tweede.
— Joa joa, mee buizen, nondedzju! Wie hèt er buizen?
schreeuwen honderden.
— En mee 'n kiesbriefken op zijne rugge!
— Joa, nondedzju! mee 'n kiesbriefken op zijne rugge.
Een stuk oude, half verroeste kachelpijp wordt gehaald, en met
een sterke touw aan een der achterpooten van het zwijntje vastgebonden. Op zijn rug wordt een kiesbriefje geplakt. Het zwijntje
knort en snuffelt.
— Vooruit.
In reusachtig joelen en gelach verlaat een kolossale stoet de
dorpplaats, en dringt in de straten door. Aan 't hoofd loopt het
knorrend, tegenstribbelend zwijntje, door een man aan een touw
voortgetrokken, met den witten kiesbrief op den rug en de ratelende
kachelpijp na -hobbelend en sleepend over de straatkeien. 't Gepeupel
volgt, brullend en waggelend, afschuwelijk dronken reeds, schreeuw brabbelend met wijd -open kelen en uitpuilende oogen: „Leve de
katholieken! Wig mee de liberoalen ! " De heele bevolking ziet toe,
schaterlachend geschaard langs de huizen.
Vóór het huis van den notaris, een der candidaten der „gebuisde"
liberale lijst, wordt even halt gehouden Het zwijntje wordt naar
voren geduwd, en heel de bende buldert los in oorverdoovend
gejouw, gefluit, hoehoe- geroep en nabootsing van dierenkreten.
Een stok vliegt in de bovenruiten van het doodstil, toegeblinde
huis; een kei, groot als een kinderhoofd, beukt aan op de gesloten deur. Verwilderd-knorrend springt het zwijn op zij en smakt
zijn leidsman op den grond, terwijl de kachelpijp ratelend heen
en weer bonst en hobbelt. Onder scherp-schaterend gegil wordt
het weer vastgegrepen, en verder zwenkt en lawaait de dronken
bende er het dorp mee in.
i) Een landelijk Vlaamsch gebruik. Uit hoon en smaad worden, na de verkiezing, buizen
(oude kachelpijpen) voorbij de woningen der overwonnen candidaten heen en weer gesleept.
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Daar zijn ze vóór de pastorij. Boven achter een der ramen staat
meneer de coadjutor buikschokkend van de pret te lachen. Hij
klapt in de handen, zijn rood gezicht glimt en straalt, en 't gepeupel
duwt het zwijn naar voren en schreeuwt oorverscheurend:
— Zijn de katholieken gewonnen ? .... Joa oa oa ! ... .
— Hên de liberoalen 'n buize? .... Joa oa oa! ....
— Vivat de katholieken! Vivat menier de coadjutor!....
Zij zwaaien naar boven met petten en handen, en luidkeels beginnen ze te brullen:
„Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen Leeuw."

De coadjutor lacht, en groet, en buigt, en klapt hen nog na
met de handen, terwijl zij verder in de straat doorzwieren. De
kiesbrief is van 't zwijntjes rug gevallen, hij wordt er weer met modder
opgeplakt, en ook een tweede stuk kachelpijp wordt als een koker
om zijn hals gehangen.
Daar komt hen de muziek te gemoet, vlak vóór het huis van
den dokter, ook een der candidaten van de liberale lijst. Een
wilde verbroedering grijpt plaats, het zwijntje wordt vlak voor
het hek van den dokter naar voren gedrongen, en de muzikanten,
met den trommelslager Jan Tamboer aan 't hoofd, knielen blootshoofds neer en spelen een doodmarsch, de begrafenis-marsch der
liberale dorpspartij.
Daar komt meneer de burgemeester, die zoo gelukkig met al
zijn mannen herkozen is. Hij ment zelf zijn sierlijk span schimmels.
Daverende juichkreten; „Vivat de katholieken! Vivat onze burgemeester ! " die de paarden schichtig op doen schrikken, brullen
hem tegen. Hij komt van het gemeentehuis en rijdt terug naar
het kasteel. Hij groet met de zweep en glimlacht fijntjes in zijn
witte snor, even op zij blikkend naar het varken, zonder zich
verder met de betoogers te encanailleeren. De gegaloneerde knecht,
stijf achteraan in het rijtuig, ziet met minachting op 't gepeupel
neer. En weer waggelt de woeste bende verder door het dorp,
en keert eindelijk terug naar de dorpplaats, om de laatste tonnen
leeg te drinken.
De avond valt. Op de plaats, naast de tonnen die maar aldoor
blijven stroelen, modderplassen vormend rondom de stellages,
branden reeds de knetterende harsfakkels. Als gillende duivels
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zwieren de dronkaards daar in woeste bacchanaal omheen. Hier
en daar nu liggen er stomdronken als dood in zand en modder
neergeploft, anderen staan brakend, met hoofd en armen tegen
boomen en huizen geleund. Twee wijven vechten met los
haren en spuwende gezichten, omringd door een huilende-gerukt
en joelende benden van mannen en kinderen. De veldwachter, en
de twee gendarmen die hem hulp zijn komen bieden, staan ook
dronken, en worden elk oogenblik door 't gepeupel overrompeld.
Vlak onder de kraan van een der biertonnen ligt een man achterover op den rug gevallen, 't gezicht paarsrood en grijnzend,
als in stuiptrekkingen. Een kerel waggelt schaterlachend op hem
af, en opend de kraan, recht in zijn mond. Het bier stroomt en
schuimt onder reusachtig lachgegil der dronken toeschouwers, in
zijn borrelende, brakende keel. Hij gooit zich om en drukt zijn
mond in de modder. Het bier stroelt door, in zijn nek. Men sleurt
hem weg onder 't jenevervat, strekt hem weer plat uit op den
rug, en opent ingelijks de jeneverkraan. Met een walggebrul springt
hij plotseling overeind, bonst met zijn hoofd tegen de duigen dat het
bloed spat, waggelt drie passen, en ploft weer plat ten gronde
neer. Op den toren luiden steeds de triomf klokken, in de straten
schettert de muziek, in de verte brommen de kanonnen. Af en toe
nog buldert heesch de kreet:
— Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen!
Plots weergalmt een oorverscheurend noodgeschreeuw over de
plaats. 't Gepeupel waggelt bij elkaar en komt voor een opene
ruimte, waar, op een bed van stroo het zwijntje ligt te spartelen.
Twee mannen hebben 't omgegooid, en terwijl de een boort met
een mes in de gapende keelwonde waaruit het donker bloed in
dikke stralen gutst, zit de tweede schrijlings-schokkend op het
beest gehurkt, om den dood te verhaasten. Het scherp gegil verzwakt allengs en wordt bij tusschenpoozen onderbroken, tot het
verandert in een dof, intermittent gereutel met aldoor vertragend
tempo, dat ook eindelijk ophoudt. Het zwijntje is dood, en wild
triomgejuich stijgt nogmaals op.
Vlug wordt met brandende strooproppen het haar afgezend,
met breede messen 't beest geopend, en in stukken verdeeld.
Dronken kinderen woelen er omheen, trachten een rauwe brok te
veroveren. Men draagt ze bij vrachten in een herberg, waar ze
onmiddellijk, nog warm van leven, gekookt, gestoofd, gebraden worden.
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Weldra mag het volk eten. Het volk eet! .... Binnen in de herberg
lijkt het op een mierennest. Er is lang geen plaats genoeg, en
de meesten komen met dampende stukken naar buiten, en slokken
ze daar met handen en tanden op. De oogen stralen en de roodvettige gezichten glimmen in het smookend flakkeren der toortsen.
Allen vullen zich met eten als met drank, zooveel ze kunnen. En
weer keeren ze dan tot de tonnen, die maar aldoor, als onuitputbare bronnen, blijven geven.

De toeloop is verminderd, de vaten loopen toch eindelijk leeg.
De heele omgewoelde en vertrapte dorpplaats ligt vol met grollende,
brullende en snorkende dronkaards. De weinigen die nog op hun
beenen kunnen staan strompelen heesch- zingend huiswaarts. Kinderen en vrouwen waggelen huilend door de donkere straten,
hier en daar hoort men rumoer van vechtpartijen.
De klokken luiden niet meer, 't kanon houdt op met bulderen,
de muziek laat zich niet meer hooren. Veldwachter en gendarmen
zijn vertrokken; de laatste fakkels sterven smeulend en sissend uit.
Nog één bende van een twintigtal mannen. Zij waggelzwenken
heen en weer over de volle breedte van de straat, knik-strompelend
door hun knieën, de lamme armen machteloos zwaaiend en de
slappe hoofden wiebelend achterover, en brullen nog iets dat van
verre lijkt op den bekenden heldenzang:
„Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen Leeuw."

Maar het versterft tot een onduidelijk gebrabbel in hun heesche
kelen, en vlak voor de pastorij storten zij allen in en door elkaar,
en bulken voor het laatst met dikke tongen:
„Vivat de katholieken! Wig mee de liberoa.... oa .... oalen !"
Het eindigt in een onverstaanbaar brul -gegorgel, en een walgelijke
stilte van stomme verbeesting valt als een vloek over het donker,
dronken dorp.
De katholieken zijn herkozen! ....

(Wordt vervolgd.)
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„Matadi!" hoorde de witte zijn overbuurman zeggen, die het
zonnescherm opgelicht had en er onder door gluurde.
Rechts zag hij diep de rivier die de oevers overstroomd had en
waar zware boomen gebogen stonden onder den volhoudenden
drang van het gezwollen water. Hier begonnen de cataracten.
De mamelons rondden hoog, te branden in de zon. Het treintje
kletterde over een ijzeren brug. Onder schuimde over de geweldige
granietbrokken het haastige, gele water, brak razend los op een
bergwand, die stugreuzig doorgang sperde.
Er kwam een nieuwe bocht in de rails en weer ging het treintje
heel langzaam voort, de wielen knarsten jammerlijk. Een oogenblik zag hij heel ver, achter een beboscht ravijn, Matadi, de witte
daken, witte vlammen, witte gloeiingen; boven de zon, brandend,
brandend; de aarde sidderde.
Na die bocht schoof het treintje diep de bergen weer in. Overal
steen, grijs, zon gloeiend, uitgebleekt van 't felle hittelicht, angstig
steenbrokken, oud onder de eeuwige zon, nergens een plant,-grote
maar schrompelende droogte.
Lang geleden toen hij voor het eerst die reis gemaakt had, daarvan herinnerde de witte zich dat er in kronkels langs de rivier
gereden was, over ontelbare bruggen, toen was er een prachtig
landschap gekomen, een bosch als een paradijs en toen langen
tijd niets dan steen en een hitte die vele reizigers had aangetast,
een had er coup de chaleur gekregen.
Wonderlijk was het, maar niet bemerkte hij de hitte, zij hinderde niet.
I) Zie den vorigen Jaargang Dl. I blz. 585.
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Langzaam begon de warmte te minderen. Het treintje scheen
in de nabijheid te komen van het bosch, het woud kon niet meer
ver zijn, hij zag toppen van boomen tusschen een spleet in de
bergen door, er ruischte een machtig, vallend water achter de
gesteenten.

In het bosch was het koel en donker. De boomezuilen, in elkander
gepijnigd, de takken saamgeward en taaier nog aaneengetrokken
door slingerplanten die hoog in de lucht hangende bruggen vormden.
Op den bodem lag de bladerval van eeuwen, daar stonden dikke
paddestoelen en dwergachtige, lompe houtgewassen, als gemartelde
dieren. Er groeiden, reuzige, witte tulpen aan hooge booroen, en
velerlei roode en gele bloemen; apen schommelden aan takken.
In dat bosch waren plekken waar de zon niet kon doordringen,
waar de in die vaste massa gehakte opening voor den spoorweg,
een gleuf licht bracht, en daarnaast heel in de diepte, een eeuwige
duisterte.
Toch was het bosch niet onbewoond, want nu en weer zag de
witte een lage hut van takken en bladeren. Soms knarste het locomotiefje stil voor een van die wachthuisjes waar ook een pomp
stond die de machine water gaf en dan sleurde het weer voort,
langzaam bommelend met gejank van kettingen, ruwe neerploffingen
van de wagonnetjes op elkander als er geremd werd.
„We komen er haast uit," zei zijn overbuurman, „Ik heb de
„reis al dikwijls gemaakt. Om de beurt hebben we dienst in 'N. Tumba
„ of Matadi. Dikwijls moet ik naar Boma ook. Er vaart een goeie
,,boot op Boma. Die legt aan vlak bij de pier."
De witte zeide: „ Ik hoop niet dat ik lang in dat Matadi behoef
„te blijven, ik heb er beroerde souvenirs van. Geen bed om op
„ te slapen. Ik heb het trouwens overal beroerd getroffen."
De witte zag dat zijn reisgenoot hem scherp begon aan te
kijken.
Opeens vroeg die: „Komt ge van Kinchassa?"

a"
»J•
„ Hebt ge eergisternacht in 'N. Dolo geslapen ? "
„Ik was in 'N. Dolo, maar geslapen ....
„Zijt gij het dan die in de loods gelegen hebt? Jesus Maria!
,,En zijt ge toch doorgestuurd. Gij zijt 't toch niet? Die van 't
„ Hollandsche huis? 0! Jesus Maria! Wat beestentuig ! "
„Wie heeft u dat gezegd van de loods?"
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„Door de telefoon. Blanc belde me op door de telefoon voor
„ de grap.... Hoe gaat het nauw?"
„Ik had een nacht rust in 'N. Tumba."
„Jesus Maria! schreeuwde de Belg. Jullie huis! Schoften zijn het!
„Ge hadt dood kunnen blijven; toen Blanc u vond, hadt ge de
„handen en den nek gezwollen van muskietenbeten. Schande voor
„God , 'n mensch dood alleen, opgevreten door de muskieten en
„de koorts. Nom de Dieu! Nom de Dieu ! Wat 'n tuig. Maar ge
„zijt toch zwak nog."
„Ach neen" zeide de witte, „'k kan nu wel weer."
Maar de Belg schold en vloekte op het Hollandsche huis. Daar
kwam een einde aan toen ze bij een klein station gekomen waren
even buiten het bosch. Een lange man in het wit met zwarten baard
hielp den Belg uit den trein en omhelsde hem.
De witte ging verzitten tot bij de raamopening, schudde de handen
van beide mannen tot afscheid, die zeiden nog wat aanmoedigends:
„Houd u goed. Er is een groote, nieuwe factorij getimmerd
„ van uw huis. Het oude staat onder water, half in de rivier. Er
„zijn nu geen muskieten. Ge krijgt een anderen chef, hoorde ik,
„ misschien is hij er al."
Het locomotiefje gilde, en van wijde afstanden tikten de echo's
wel twaalfvervoudigd fijntjes terug.
De witte gaf den man een hand:
„ Dank u wel. Misschien zie ik u in de stad voor ik naar de
kust ga.
„Ja dat is mogelijk."
De wagentjes waren al weer in beweging en rommelden over
een brugje van wit geverfd ijzer.
Toen kwam er diep een woeste, blauw - grijze vlakte waar een
rood- bruine, spitsgetopte berg uit opdonderde als een barre vloek,
zijn driekanten, gebogen top wiggend in de witte lucht. De Pic-

Camenbert.
Langzaam knarste het treintje den afgrond langs naar een ravijn
toe en het stroeve vizioen van de blauwgrijze afgronden verdween,.
sleepte dreigend weg, ongeluk - spellend, een booze droom.
Het landschap wisselde.
Nu waren het de dichtbije, wuivende monstervarens achter de
brutale, roode uitwallingen, en palmen hoog veerend uit een stukje
bosch in een bergspleet, en het gele, schuimende water over de
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kleine, ijzer-ratelende, witte bruggetjes, de vele, witte, kleine bruggen.
Maar het einde van de treinreis kwam.
Een wolk was voor de zon het oogenblik toen het treintje op
het spoor langs den rivieroever ging.
De witte zag den opstand van de hooge mamelons die vormden
een monstergroote kom, het water van de rivier diep beneden
glad stroomend, terugspiegelend de bergrondheden.
Bij Nokki viel het zonnestralen al buiten de wolk op de aarde.
Hij zag er de schaduwen rennen over de bergen en het watervlak
gloeiend; vonkfontijnen sprongen daar.
De randen van de wolk waren lichtend, daaromheen liet de hemel
zich blauwig zien, maar verder buiten die luchteschaduw verstarden
de wereld-diepten kleurloos wit.
Bij de pier lagen twee booten, een groote zwarte en een kleinere,
maar rank gebouwde, witte zeeboot. Uit den schoorsteen van de
zwarte steeg een grijzige damp rechtstandig.
Matadi, het groote Matadi, de steenstad lag tegen de bergen
aan, de daken uitbonzend wit licht. Een wit laaiende hel. Onder
,een glazen overkapping lag norsch het zwarte, rookerige geheim
van een groote werkplaats, waar dichtbij locomotieven smookten
en fel stoom uitpuften, daar stonden goederenwagens, lange rijen,
hoog volgeladen, met zwarte zeilen er bovenop gespannen, maar
tegen dit barre, stof-droge, wit en grijze stadsgezicht, daar-tegen
en rondomme ging op de frisch-groene welving van de mamelons, die van overal omsloten met de hechte stelling van rustig
fluweelen tinten.
Aan den oever lagen de woningen overstroomd en naast de witte
-daken staken de boomen wanhopig de takken op boven de rivier.
Het was een wild, woest landschap en de witte voelde zich nietig
midden in dat strakke, harde.
Hij kreeg een heel akelige gewaarwording.
De bergen vingen aan te duikelen, ze wankelden en draaiden
-en ploften neer in het stroomende natte. Ze werkten zich weer op,
en toen begonnen de boomen te zwaaien en groene strepen te trekken over de rivier en het treintje, dat stampte als een schip,
donderend op tegen een hellende zee.
De wielen drukten knarsend de rails en de witte schokte opzij,
.hij voelde zich zwaar leunen in den hoek, de duizeling ging weg.
Hij voelde zich uitgeput.
,
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Koud was hij, nat van koud zweet en toch stond er buiten een
smoorhitte. De zon scheen onbevangen, staag brandend. Het treintje
hield eindelijk voorgoed stil bij het kleine station, dat was van
wit gekalkt hout en er stond met roode blokletters op: Matadi.
Er was drukte van negers die goederenwagons losten, de opzichters in hun witte pakken stonden midden in het werk.
De witte bedacht dat er misschien iemand zijn kon om hem af
te halen, gewaarschuwd door den factorijchef van 'N Tumba en
hij zag het raampje uit om zijn man te vinden. Maar er stond
niemand. Hij bleef de eenige reiziger.
Achter begonnen de negers den bagagewagen al leeg te werken.
Behoedzaam klom hij uit den wagen.
Zijn koffers werden juist te voorschijn getrokken en wat ruw
op het perronnetje neergezet. De grootste zat dik vol grijs kolenstof
dat in de week geworden vernislaag was blijven vastkleven; van
de stukken kaarsvet die er bij den tocht op de bovenrivier waren
opgekomen zag hij niets meer, alle vuil was éen geworden met
het vernis, versmolten.
Een zware, groote neger kwam naar den witte toe en vraagde
onderdanig: „Mag ik mijnheer helpen voor mattabiche."
„Er zijn er meer, aan één man heb ik niet genoeg."
Maar andere negers kwamen gauw aanloopen.
,.Naar het Hollandsche huis," zeide de witte en liet ze voor
zich uitstappen.
De negers hadden de zware vrachten op hun koppen getild.
De witte bleef achter.
Niemand van het huis aan het station, hij zou alleen zijn weg
weer kunnen vinden. Dat was al ontelbare malen gebeurd, nergens
een zweem van etiquette, geen hartelijkheid ook of welwillendheid.
De menschen op de factorijen waren allen hard en altijd met zich
zelf en de zaken. Vriendschap was hier iets ongehoords, van beleefd
scheen niemand begrip te hebben, in deze streken kende hij-heid
nooit anders dan een omgeving van koude, laagbewerktuigde mannen,
vol gore, dierlijke sensualiteit, die van weinig meer wisten te
praten dan van drank en vrouwen. Ze waren wreed. Soms
geeselden ze zelf de negers met een stuk harde nijlpaardenhuid
tot het bloed hen tegen hun witte kleeren begon te spatten, slachters
leken ze dan. Na het beulen snoefden zij tegen elkander, hoe veel
die en die gekregen had en hoe ze gegild hadden. Wat hij er ooit
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nog aan hartelijkheid ondervonden had, dat was van de Belgen
geweest, dat waren ook wel ruwe, schreeuwerige klanten, maar die
kenden nog beleefdheid en medelijden.
Moeilijk wandelde hij voort, achter de negers aan. Hij raakte
steeds meer achter en probeerde ze in te halen, maar hij kwam
dadelijk buiten adem en kreeg hevige pijn in de zijde; toen riep
hij de negers dat ze een oogenblik stil moesten staan.
Wat later gingen ze over het marktplein langs Congolia en het
postkantoor. De zon daverde neer tegen den stofdrogen bodem,
nergens schaduw, het grijze steen flitste wit in de zon. Als hij nu
maar niet duizelig ging worden, dan zou hij neervallen midden in
de straat op die witte steenen.
Wat vreemd dat de hitte hem niet hinderde, alleen zijn voeten
waren pijnlijk aangedaan, alsof hij op gloeiende kolen liep, maar
verder vermoedde hij alleen maar de hitte. Toch zweette hij over
zijn heele lijf en telkens vielen droppels van zijn voorhoofd weg.
Een lichte kramp in de ingewanden deed hem opeens sidderen van
angst. Zou de ellende weer beginnen? Het vreeslijke van N. Dolo,
de ontzettende lijdensnacht?
Maar het ging weg en hij dacht aan kalme dingen, aan den
rustigen nacht in het droge 'N Tumba, waar hij de sterren zoo
mooi had gezien en waar twee beste menschen woonden die goed
voor hem hadden gezorgd.
De straat werd nauwer en begon te stijgen. Hier stonden geen
steenen huizen meer, maar lage hutten van negers, dwars over
de straat stroomde een beekje. Hooger hield het pad geheel op,
hier moest hij voorzichtig van het eene groote steenbrok op het
andere stappen.
Boven lag de factorij, de nieuwe, nog ongeverfd, alleen het dak
was wit. Nog enkele stappen en hij stond op de verandah.
De negers wachtten hoog, naakt, zwetend.
De witte gaf mattabiche en hij bleef ze nakijken, hoe ze lachten,
hun geluiden uitkraakten en den zijweg insloegen naar den winkel
achter de factorij bij de schaduw van wat bosch.
De verandah bleef leeg.
Een paar wespen gonsden om hem rond.
Van de booten op de rivier kwam gerucht, daar werd gehamerd
op ijzer.
Meer kleiwespen zwermden onder de verandah door.
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Beneden zag hij tusschen de daken het marktplein, de witte
poppetjes schuifelend door elkander, een troep negers voor het
postkantoor.
Opeens hoorde hij slaan met een karwats, een zware stem die vloekte:
„Verdommeling, ik zal je leeren, beest!"
Een negerjongen gilde en de zware stem daar tusschen: „Wat
„heb je nog meer, schoft!" Hij hoorde dat de jongen een trap werd
afgeduwd en dat een slag van de karwats op de trapleuning neerkwam.
Het was weer het oude liedje: afbeulen en wegjagen.
„Zoo'n klein kreng," zeide de man. De stem was vlak bij en er
kwam iemand te voorschijn.
De witte ging naar hem toe en stelde zich voor.
„Ja ze hadden me geschreven dat u komen zoudt maar ik wist
„niet al zoo vroeg, u is erg ziek geweest niet waar ?"
„Malaria, dissentrie, ik ben telkens bang dat het weer terug
„ zal komen."
„Voorzichtig maar, ik zal den dokter laten halen, die zal wel
„een dieët geven dat is het beste ...."
,,Is er een weggestuurd?"
„Ja daar houd ik anders niet van, maar dit was te gek.
„Zoo onder je oogen bestolen te worden, je zou-ze lam slaan.
„En dan nog wel geld van 't huis. Je kan die zwarte krengen
„voor geen haar vertrouwen."
De witte begreep dat dit de nieuwe chef in Matadi moest zijn,
maar wat een verschil met den bruut van voor een jaar. Deze
man was ruw, maar hij was niet onvriendelijk en onwelwillend.
„Hoor eens" zeide de man nog, „we hebben geen bed voor
„u hier, u zult naar beneden moeten."
„Wordt er nog gehuisd in de benedenfactorijen ?"
„Ja ze zijn sterk gebouwd, de rivier hindert niet, nog een paar dagen
„dan begint het water weer te zakken, toch is het nooit zoo hoog
geweest naar ik me heugen kan, als dit jaar. Eerst dacht ik dat
„we zouden moeten ontruimen, maar 't gaat nog net en als er
„gevaar is, bij ieder huis ligt 's nachts een boot."
„Zouden de fundamenten werkelijk sterk genoeg zijn ?"
„De architect zegt van wel."

Het was dien dag Zaterdag en dien avond gingen de mannen
van de factorij later dan anders rusten.
30
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Na het diner zetten zij de stoelen in een kring in een hoek van
de verandah.
Negers namen de tafel af. Om de lampen lijnden de insecten,
die tikten tegen het glas en op het laken vielen, totdat de lichten
weggetild werden en in standaards tegen den witten muur geplaatst.
De lakens werden buiten de verandah uitgeschud.
„Ja dieet houden, dieet houden" zei een van de mannen, dikke
wolken rook uitblazend en luid gapend daarna.
Het gesprek was blijven steken en nu zeide niemand iets meer.
De Duitsche en de Fransche mail lagen op de rivier voor anker
en staarden met hun lange rij ronde, gele oogen het land in, er
kwam geen geluid van die schepen.
Het was nog zeer heet en drukkend, er begonnen wolken te
drijven, grijs kwamen ze opbuilen in het maanlicht boven de rond zwarte bergsylhouetten uit.
Zoo leek de machtige rivierkromming een wijde baai, een zee-inham.
„Maar quinine" hervatte een ander, „als je lang koorts hebt, dat
is fataal, 't werkt op je hart en niet zuinig. Le Maitre van de
„S. A. B. je weet wel, die we in Januari de houte jas angetrokke
„hebbe, nauw die nam altijd maar quinine. Op een keer vertelden
„ze'n 'em dat z'n hart niet goed was, twee dagen later was die
„ook kapot, en dat kwam van de quinine meneere .... als je mij
„vraagt wat 't beste is, uitviere en zweete en Eno's."
„En wat doe jij tegen 'n losse buik ?" lachte een ander schamper,
„zeker ook fruit-salt of Engelsch zout, dan loop je leeg, vent."
„Ik neem altijd dat en niks anders. "
„Och wat 'n klets, geef mijn der maar een die we allemaal luste,
dan kikker je direct op."
Hij lachte weer en de anderen grinnikten mee.
De man van Eno's scheen beleedigd hij rookte aandachtiger en
zei niets meer.
Het razende geweld van vorschen en insecten ging heerschen in
den nacht en suiselde uitbundig als water dat aan het zieden
gaat.
Soms scheen het alsof het weg ging, alsof al die insecten overeengekomen waren met tooverslag geen gerucht meer te maken,
maar dan ineens klom het gierend op weer en puilde uit overal
binnendringend, vullend alles met brutaal geweld. Ver weg donderden
de cataracten en bruisten de kolken in den Duivelshoek.
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Beneden in de rivier lagen de factorijen, de witte daken blauwend
in het maangelicht.
Een man maakte op de benedenfactorij een boot los en stak
'een lantaarn aan die hij voor op de boot plaatste, dan roeide hij
naar den oever en de witte hoorde hoe de boot voortklaterde en
dat de riemen plasten in de rivier.
Op de groote booten sloeg het bijna gelijktijdig halftien. De chef
zeide tegen den witte: „Die man daar beneden dat is Signor Salvator; 'n Portugees is 't, nog al erg gauw op z'n toonen getrapt,
„wees maar voorzichtig met 'm dan is er wel met hem rond te
,,komen. Hij slaapt in de factorij naast de uwe, als ge iets noodig
.,,hebt, vraag hem dan, hij spreekt wat Fransch en Engelsch."
Salvator had de boot beneden vastgemaakt en begon tegen de
hellingen tusschen de rotsen door naar de bovenfactorij te klimmen.
Later daalde de witte met Salvator en nog drie negers naar
beneden.
De nederdaling was hier gevaarlijk aan deze zijde daar er geen
,weg gebaand was en de gladde steenen dikwijls weinig steun
aboden.
Eenmaal in de boot zag hij tegen de rotswanden op, die waren
grijs en droog, bruut uitgestooten naar buiten, ruimte-tartend.
Het lantaarnlicht gluurde er langs en in 't water werden de bergwanden teruggezien, roodachtig als nagloeiende brandstapels.
Uit het doode water kwam de boot in de tegenstroomingen, en
,daarin meegetrokken dreef zij schuin naar de benedenfactorij. De
negers roeiden en spraken met elkander, ze twistten een oogenblik,
•en de een duwde den ander met het uiteinde van een riem in de
maag; maar Salvator gaf dien eenen een snellen stoot met een stok
tusschen de ribben en vloekte.
Ze waren tot vlak bij de factorij voortgedreven en Salvator greep
de leuning van de verandah.
„C'est ici," zeide hij en sprong vlug op de planken. De negers
:staken de riemen uit en Salvator sleepte de boot naar den hoofdingang.
De witte stapte op de verandah en liet zich den weg naar zijn
kamer wijzen.
„Nous nous servons toujours, pour faire notre toilette, de 1'eau
.,, de la rivière ," zeide Salvator.
En de witte: „Y a-t-il une cuvette là pour me laver dedans?"
„Si! si!''
,

-

,
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„Et est-ce qu'il y a aussi des bougies et des allumettes, et des
serviettes?"
„Mais si ! "
Hij maakte de deur open en de witte stond in de kamer, Salvator was verdwenen.
Hij hoorde hem over de verandah naar het achtergedeelte van
de factorij loopen.
Er was geen licht en hij tastte rond op de tafel die hij nog bij
het licht van Salvator's lantaarn gezien had. Hij vond de lucifers
en stak een kaars aan die op een houten kandelaar stond. Op een
andere tafel zag hij een waschkom en in een hoek stond het bed,
daaromheen was een hooge moustiquaire, maar die was overbodig
want muggen waren er niet.
De witte nam de kaars, deed de deur open en bleef buiten op
de verandah staan. Er was geen wind en de stilte stond levend op.
Boven scheen nog een enkel licht van de factorij. Geruischloos
stroomde de rivier onder de planken van de verandah.
Hij schepte water, ging naar binnen en sloot en grendelde de
deur achter zich.
De lakens van het bed waren schoon en ook de matras, maar
de moustiquaire was grauw en vol vetvlekken. Toen hij zich uitgekleed had stond hij een oogenblik roerloos midden in de kamer
en bekeek de schaduw die zijn naakt lichaam op den muur naast
het bed gaf en die was als een groot, zwart spook in de holle,
verlaten ruimte.
Hij rilde en een doffe, koortsige angst kwam over hem. De stilte
was ontzettend, maar onder de planken van de kamer hoorde hij
het klateren van het stroomende water, het was alsof ergens diep
een verborgen gedrocht aanhoudend lekte de steenen waarop het
gebouw rustte, het bedreigend met wis verderf.
Hij bleef stom naar de geweldige schaduw van het magere lichaam
staren die hem betooverde. Het zwarte bewoog niet en stond rechtop
als een kwaad wachter aan den wand.
Toen lachte hij hardop en hief de armen zoodat de schaduw de
kamer rond wankelde, woest om alles in te beuken na kwade bezwering.
Sidderend zag hij achter zich, daar brandde de kaars rustig heilig,.
eenige heilvlam, klein licht-getroost.
Hij nam de lucifers en de kaars en liep langzaam naar het bed.
Daar wapperden de schaduwen weer, de zwarte, angstige.
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De slaap wilde niet komen. Hoog stonden zwarte schaduwen te
dreigen, diep trilden in duistere kamerhoeken vreeslijke dingen,
dingen die niet gezien werden maar hevig vermoed.
Ha! Dat waren de worgers, de zwarte worgers!
Ha! Dat waren de booze zielen, de folteraars die kwamen om
te moorden! De worgers ! ....
De duisternis in de kamer zwart en diep tegen de stilte, onder
langs de planken en de steenen gleed het water.
Toen liep hij met een jonge vrouw in een groote hal. Was die
van een paleis, van een kasteel?
Het was gebouwd naar Romeinschen trant, aan de wanden hoog,
geschilderde gezichten van witte marmeren paleizen met blauwe
zeeën en verre, blauwe bergen.
Witte beelden van mannen en paarden stonden in lange rij in
die eindelooze zaal.
En hij liep naast haar voort, ziend naar de beelden, maar zij
spraken niet.
Boven hunne hoofden raasde dof een domp geratel, soms dreunend
zoodat het diep donderde door de eindlooze gang, maar meestal
ver, vermoeid aanloomend als het rustlooze gedraaf van duizenden
en duizenden karren.
En nergens was een mensch.
De stomme, witte beelden alleen en het grijze licht dat van
boven kwam.
Het werd benauwd en verschrikkelijk in de lange gangen die
naar verten versmalden, gangen achter gangen, recht en waar nooit
einde aan kwam. Soms stond er een hoek, opeens en daar achter
daar zou zeker een trap zijn, een hooge, breede trap; daar waren
de gangen opnieuw, eindeloos naar verten heen nevelend.
Het licht begon te kwijnen.
De witte beelden werden grijs. Toen wist hij niet meer of de
vrouw nog bij hem was en hij riep.
Eindloos diep ratelden de echo's op door de gangen in schemering.
Hij wachtte.
Altijd de echo's, diep, diep, totdat het gerucht van boven alleen
er weer was, het gonzende gedaver van de ratelende wagens hoog,
buiten, onbereikbaar waar de wereld moest zijn ...
In het duister ging hij diepe trappen neer.
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Een roode, vierkante lichtschijn en een lage kelderachtige ruimte,
boven de smalle poort roode letters. Hier stonden wassen beelden;
misdadigers met groote, duister- starende, doffe, glazen oogen, koud
en dood de gele, wassen wangen, de zondige, holle koppen.
Sommigen hadden petten op, anderen groote vilten hoeden met
winkelhaken. Hunne havelooze kleederen waren met een dikke laag
stof bedekt, vooral op de schouders; alle schouders waren loodgrijs
van stof. Zij hadden geen boorden aan. Boven de jassen die van
voren open stonden stak een grijs stuk hemd met vieze randen.
Er was ook een vrouw bij met een grijs geruiten doek over de
schouders, zij hield de hand uitgestrekt, een grauwe hand zonder
duim; ook een dwerg, een neger met een vreeslijk gezicht.
Hij liep nieuwe gangen door.
Overal misdadigers stom en strak, somber starend, levend doode
dieven en oplichters en moordenaars, een leger van boosdoeners
in stoffige, spinrag-overdekte kleeren.
Heel diep boven hoorde hij het doffe gerommel van de wagens,
het holderen van duizende vehikelen over de straten van een groote,
groote stad.
In een hoek stond een man in het zwart, zonder boord, de
handen naar voor in hevig afgrijzen en hij tuurde naar iets dat
juist te zien was achter een kamerschut. Achter dat kamerschut
brandde wit licht.
De lage ruimte drukte. De gewelven van steen drukten. Het was
versmorend. Hij tilde de handen naar zijn keel. Een razernij worstelde
in hem op, hij scheurde zijn kleêren stuk, rukte ze van zijn borst,
achter hem stonden de misdadigers van was, de stoffige, holle koppen
eeuwig glurend in de zelfde richting.
En met een ruw gevloek stompte hij woest recht vooruit er op
in. Recht vooruit de vuisten in de wassen moordenaarssmoelen,
zijn vuisten bliksemden vooruit. De poppen braken en vielen tot
stof dat in wolken begon te vullen de lage ruimte. Het stof zette
zich vast in zijn neus en keel. Overal lagen de wassen ledematen
verbrijzeld door zijn bloedende, knuppelende vuisten.
Op de trappen waarlangs hij afgedaald was hoorde hij gerucht,
een barsche stem donderde.
Maar vlug als een tijger sprong hij weg en holde door nieuwe,
lage gangen....
In een daarvan stond een groote deur open op een kier, door
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de kier heen zag hij een breede straat waar de zon in scheen vol
menschen. Omnibussen en zware karren rommelden voort over de
houten plaveisels....
De groote, zware blauwe met den helm op was nu vlak achter
hem, hij hoorde hem hijgen, de menschen voor hem vluchtten.
De blauwe brulde dat het weergalmde door de zonnige straat.
Hij struikelde en de blauwe viel op hem, zijn helm rolde weg
tusschen de paardepooten en de rijtuigen door. De groote, zware
schroefde hem de keel in, maar hij rukte zich los van dien greep
en pakte hem om het middel en hief hem op. Rondom stonden
de menschen te zien naar den strijd. De omnibussen en wagens
waren stil blijven staan en hij zag de brutale, gele en de roode en
groene reclames tegen de wagenwanden en boven langs de omnibussen.
Toen hij den blauwen ophief voelde hij dat het volk dat schoon
moest vinden en toen begonnen ze aan te moedigen.
Hij had hem nu onder den zwaren, maar die worstelde weer
weg, stompte hem met de knieën eerst en hield den witte toen
opeens hoog, hoog boven de menigte. De witte voelde dat zijn
handen geboeid waren en zijn voeten ook....
„In 't water! In 't water" gilde het volk.
De lange, zware droeg hem voort, hoog boven de hoofden
der menschen. De mooi aangekleede heeren met de pijpen in den
mond en de bloemen in het knoopsgat op de omnibussen lachten
en wuifden met de hand en tikten met de wandelstokken op de
balustraden.
Maar het volk, het naar rauw vleesch en drank stinkende beestachtige volk, dat drong naar den witte op, het trok aan zijn
kleeren, scheurde er stukken af en smeet met vuil en modder.
„In 't water! In 't water ! "
Voort dompte het gerucht van de wagens en omnibussen door
de zonnige straten, een reuzige wagen vol biertonnen hotste op
als een onheil en deed den bodem dreunen.
Het volk drong. Afschuwelijke geuren van zweet en alcohol, en
benauwde walmen van gebraden schapenvleesch en bier trokken
weg uit de huizen.
De vreeslijke gezichten zwart vol rimpels, vetglimmerig en goor,
waren woede-vertrokken vlak bij; bezoedelde, harde handen met
vingers als krallen van roofdieren strekten zich naar hem, en
vuisten dreigden.
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„Slaat dood 1 Slaat dood!" gonsde en siste het.
„In het water ! " Het bonsde ten hemel....
Nu ging het komen, het vreeslijke, het verschrikkelijke ...
Zij hadden hem beet het gore volk en ook den blauwen zag hij
verscheuren. 0! God! Ze staken hem de oogen uit!
Daar kwam het!
Hij voelde koud tegen zijn oogen en het kraste in zijn hersens ...
„ Britannia rules the waves ! ! ! "
Het werd gebruld achter een hoog, rood, glinsterend gordijn
dat heen en weer bewoog alsof de wind er langs woei....
Achter de hoogten was het groote grasveld en de rivier.
Het begon avond te worden en de maan ging op.
Langs het gladde water stonden de knotwilgen, ze waren uitgeleefd met afgerotte stompjes van vroegere takken.
Op het gras lag wit goed te bleeken en van het witte keek hij
naar de maan en van de maan naar het wit.
Groot-rood stond het ronde hoonend op de kimmen. Hij moest
er naar zien, het kon niet anders; hij wilde wel weg maar het
kon niet.
Zoo stond hij uren. Hij voelde dat het witte nog op den grond
lag, maar de maan beloerde hem rood en stortte bloedlicht naar
hem uit.
Hij voelde iets onder bij zijn voet. Het krabde.
Wat zou er nu gebeuren.
Het klom hoogér. Hij verkromp van angst. Nog hield de roode
hem vast, die wilde hem niet loslaten.
Het klom altijd hooger, tot bij zijn knieën was het nu, het zoog
zich op zijn vel en het was koud.
Toen keek hij naar beneden.
In het gras lagen afgrijslijke, grijs-witte dingen met ronde,
zwarte gaten ... .
Dan werd hij opgeheven en hij zweefde boven aan de zoldering
van een heel oud huis. De kamers door, de trappen op. In den
corridor was alles wit, boogvensters, beneden vierkante steentjes
en grijs licht door een openstaande deur, buiten holderde een kar
over blauwe, puntige keien.
En dan stond hij voor het ijspaleis dat opdrong uit de zee. De
torens van ijs, de poorten van ijs en de ijszalen waar niemand was.
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Hij gleed uit, rennend door de holle, bevroren zalen en kneusde
zich de knieën en stond op en kraste met de nagels aan de koude
wanden....
Daar was ze, hij hoorde haar geluid. Het was nu vlak bij en
ze zong, nog één zaal, maar daar was ze niet.
En het geluid verstierf, heel ver weg bestond het nog, hij holde
voort, zijn adem floot en hij struikelde en stond op weer. Het gezang in de verte.
Overal de zalen en de zuilen van glinsterend ijs.
Hier moest het zijn in de diepe put, het gezang gonsde er heel
ver uit op, het welde naar boven, zwart duisterde de diepe holte.
Hij boog zich over den rand en riep .... Een dreunende donder
bonsde terug.
Voort holde hij naar de wallen.
Daar glinsterden de hoekige, vaste ijswallen.
En in één sprong er over heen.
Toen viel hij naar het oppervlak van de zee. Even zag hij het
paleis, hoog de torens, hoog de wallen, beneden het gladde donker stille water en dan een lichte, blauwe schittering van het voorbij
schietende ijs.
Hij was nu bijna in de zee.
Het was geen water. Het was ijs, zwart ijs, hard en stom.
En zijn lichaam viel te pletter, scheurde aan stukken . . . .
Buiten het bed lag hij, wakker, verwikkeld in de neergetrokken
moustiquaire, zijn lijf in zweet rillend van koorts en bonzende
pijnen in het hoofd.
Buiten raasde de tornado tusschen de bergen. De regen
stroomde neer.
Het blauwe licht van de bliksems binnendringend door de plankspleten en aan de kieren langs de deur. De rivier stroomde voort,
bruisend. Hij hoorde het gezwollen water zieden door de rotsen
van den Duivelshoek en weer het lillende licht, grijs -blauw, en nieuwe
watervlagen uitgestort op het huis en een vreeslijke donder die de
aarde en het huis dreunen deed.
De echo's rommelden rustloos tusschen de bergen voort, voort
als woeste geluid-spoken, elkaar nazittend in wilde jacht.
In ontzettenden angst hoorde hij dan dat het water hooger kwam,
dat het al tegen de balken onder de planken aanklotste.
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Hij poogde zich uit de moustiquaire los te woelen en bij iedere
beweging die hij maakte rilde hij van koude, en zijn lichaam was
heet van den koortsbrand.
Eerst kon hij geen uitweg vinden, overal waar hij tastte voelde
hij de klamme tule, maar hij wist er een gat in te scheuren en
kroop er onder uit.
Rechtop stond hij toen in het duister, telkens gaven de bliksems
licht, hij vond de lucifers en stak de kaars aan.
Een donder als een lawine plofte neer op het huis dat het kraakte.
De witte liep naar de deur en deed die open.
In het bliksemlicht zag hij de rivier, maar verder dan drie meter
kon hij niet uitzien in den nacht. De regen viel in dikke stralen,
de verandah was vochtig, de rivier, gestegen tot de balken, bedreigde
het huis met zekeren ondergang. Nieuwe donders beukten op de
wereld in, het was helle dag van de bliksems, die wit-zilverig schitterden in den stroomenden regen. De rivier gleed bruisend voort
vol boomtakken, pruiken gras, kleine boomen en struiken, en het
water steeg.
En te midden van dien geweldigen strijd, geslagen door het
daverend geweld van den overmachtigen tornado stond hij hulpeloos, ingesloten door het bliksemlicht dat overal door de ruimte
dreigde, door de wolkbreuken die het uitzicht benamen als een
dichte mist, alleen in een huis waaronder de schuimende rivier
steeg en steeg totdat de stroom alles aan stuk zou drukken en in
een oogwenk weg zou vagen dat kleine gedoente van wrakke planken.
Als hij de boot losmaakte en naar de oever roeide? Hij kon nog,
de doodsangst zou hem reuzenkrachten geven voor de worsteling.
Hij ging weer naar binnen en kleedde zich in enkele oogenblikken.
Hij sloot den koffer waarin hij zijn kostbaarheden bewaarde die hij
uit de binnenlanden had meegebracht, de fetischen en de vele zeldzame
wapens van ruw bewerkt staal. Als het huis verging zouden de koffers
zinken en weer gelicht kunnen worden.
De tornado kwam tot felste razernij.
Een oordeel over de menschen!
De aarde schudde, de donders dreunden niet, ze schokten bonzend
neer en deden het huis kraken zonder ophouden. De bliksems waren
voortdurend in de lucht en tusschen hel licht en duister vergingen
nauwelijks enkele seconden. Stroomen, stroomen water gudsten af.
Hij sloot de deur achter zich en liep naar het einde van de verandah.
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Koud, verstijfde hij van angst en schrik.
De boot was weggedreven.
Waanzinnig boog hij zich over de verandah- omrastering en
schreeuwde in de richting waar hij achter de regenvoorhangen Salvators factorij vermoedde.
Voor hem schoot een wit lichtende kogel neer in het water, een
vreeslijk geluid knetterde los vlak boven zijn hoofd, een schot als
uit een monsterkanon bulderde galmend voort tusschen de bergen,
en weer een licht en een nieuwe donder en geweldige echos uitgejaagd door den nacht.
De witte vloog naar binnen, nat en rillend, radeloos liet hij zich
vallen neer op de planken van het krakende huis; nu zou hij
krankzinnig worden, sterven van angst. Hij begon te bidden, naast
de kaars, op den grond.
Zoo bleef hij liggen langen tijd.
Dan stond hij op, maakte een van zijn koffers open en haalde
daar een ronde doos uit.
Het was opium, hij had het in Brazzaville als geneesmiddel gekregen.
Hij nam er van en kroop rillend in het bed.
De bewusteloosheid voelde hij aandoffen, en de bezwijming kwam
over hem als een loodgrijze, zware, gonzende nacht.
Het was Zondag.
De witte zat in een rieten stoel op de verandah van de bovenfactorij en zag uit.
Op de helgroene mamelons scheen de zengende middagzon.
De twee zeebooten voor anker nog bij de pier. De gele rivier gleed
voorbij, snel, dikwijls met schuim bedekt, vuil oker schuim dat
uit de cataracten tusschen de zwarte rotsen van den Duivelshoek
te voorschijn spoot.
Hij keek naar de factorij waar hij den nacht doorgebracht had.
Het water was dien morgen tot boven de planken bevloeringen
gestegen, maar het had geen grootere schade aangericht. De factorijen waren nu ontruimd, ze stonden voor de helft in het water.
De witte daken sloegen het zonlicht laaiend terug. Zouden die
bouwsels niet instorten onder den voortdurenden sterken druk van
de snelle, gezwollen rivier?
Pulver-droog gestookt lag het witte Matadi te branden onder
het gloeiende licht.
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Alles was stil.
Op de werkplaatsen van den spoorweg, op de booten aan de
pier een zware rust.
De steen-stad scheen uitgemoord door de zon.
Op het plein voor het postkantoor was geen sterveling. Onder
de verandah's van Congolia zag hij de witte stippen van een paar
menschen, languit achterover in stoelen.
Ver de witte hemel, stralend als een brandglas.
Maar buiten de stad bij het bosch, daar dansten de negers tam-tam.
Daar dansten ze op een open plek voor de boomen en kromden
en wrongen de lijven, staand in wijden kring; de mannen half
naakt, de vrouwen half naakt, vóór elkander.
Tam-tam, tot wijding van den rustdag.
En zonder poozen, heel den langen middag van zonneteistering,
dofte het holle geluid van de trommen, en het gezang klagend,
in mineur, als een klacht, van de dansers.
Oct, 1903.
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Zomers dag-worden.

Flauw-kille westewindje vaart door bleeke,
vochtige lucht — de stille boomen beven —
vogelgekwetter gaat in 't loover leven
en komt de wijde grijze stilte breken —
't

lange weg, die naar de stad voert, rustig peinzend is wakker — daarlangs boomen droomen —
wagenraatlen komt eve'm store'in bomen,
eenzamen vrede — Hooren daar niet lustig
vogelgezang de stil ontwaakte twijgen —
De bleeke lucht gaat nu gloedleven krijgen —
Nu heft in langzaam waken zich de aarde —
De

er komt een zeegnend licht de lucht doorzijgen
en jublend gaat verrukte leeuwrik stijgen
in goude'en roode lucht, die Zonne baarde.
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Maart -schemer.

Nu 's later licht nog in de lucht,
de boomen wachten stille —
schemerwind kust met zoeler zucht
de takken, die zacht trillen ... .
de loonre boomen, nu bevrucht,
heffen in week rillen
de twijgjes weer in stil genucht,
eve' met leven -willen.

November-schemer.
Nevelen zinken in schemering, ach ...
triest is de weg, die in mist blijft waken;
hel schatert sneeuw op takken en daken;
wèch wentelt weer een levensdag.

GEDICHTEN.

Crom - vliet.

Oud raze huis in droomig vroom gepeis,
aan 't eind van breede laan in voorjaarswaas;
in vredig mijm'ren glimlacht ge om 't blij-dwaas
gepiep van jonger vooglen lentewijs —
Ge zaagt véél lange jaren komen —
en bloesems bloeide'en vielen telken reis ... .
't is een zangerige oude leis,
die u inwiegt, in teere heugnisdroomen.
Altijd omwachtte'u vlakke velde' alleen,
die alle voorjaars zachte blijheid voelden,
die wije weide' in stil verrukt geween
onder de doomheid, die de lucht vervulde —
-

o droom, droom vredig in de opnieuw verzoelde,

verlichte lucht, in heugenis gehulde.
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,, Swawa's Terugkeer". J. REDDINGIUS.
Hilversum. 1903.

De faam had zich, — door middel van dagbladartikelen, —
geestdriftig uitgelaten over dit dramatisch sprookje van mevr. Amy
Grothe-Twiss, toen het te midden der geurende wouden van den
Zwaluweberg, op een schoonen zomerdag van 't jaar 1903, voor een
even talrijke als uitgelezen schare van genoodigden en door een
even schoone als lieftallige schare van jonge dames uit de hoogste
kringen, werd opgevoerd. Het was, naar luid van bewonderende
getuigenissen, een bekorend zoowel als een mondain schouwspel
en ooggetuigen verzekeren de Weldadigheid en de Kunst beiden te
hebben zien glimlachen. Ook wordt melding gemaakt van den bijval
der houtduiven, die meelachten waar zulks pas gaf....
Wat wonder dan, dat wij allen met gretige oogen zagen naar
de uitgave van dat albekorende sprookje, waardoor tenminste een
zwakke afglans van het zinrijk spel op den Zwaluweberg onze
zielen zou verhelderen, terwijl onze literaire belangstelling likkebaardde bij de gedachte aan zulk een schoon gebloemt van
woord-kunst, daar eensklaps ontloken in volslagen onbekende
gaarde. Zou het waarlijk zijn, dat daar, in de schaduw van dien
ouden — en naar dichterlijker verklaring zelfs grazen — dom een
vuurhaard bestond, een gloeiende focus van letterkundig schoon,
bescheiden brandend als 't ware voor zijn eigen plezier, af van den
grooten geruchtvollen weg der bekende Hedendaagsche letteren,
een kunst op een stemmig-stil hofje, waar 't gedruisch der buiten-
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wereld maar nauw, als een enkele galm, doordringt en niets de
vredig-vrome handen stoort, die er het lieflijk-blauwe bloempje van
het Ideaal kwamen kweeken .... op hun eigen kosten en risico...?
Zou het inderdaad zoo mogen zijn? Te midden van het abject
realisme onzer dagen, zou van de grijze Bisschopsstad waarlijk
de victorie van hernieuwd en vreugdvol Idealisme beginnen, het
eerst de klaroen gestoken worden, krachtiglijk en schallend, voor
„le véritable" Goede-Ware-Schoone, Reinheid-in-Kunst, Kuischheid-in-Optimisme, Godsvertrouwen en Blijmoedigheid ....? Zou
het....?
Maar genoeg, mijn Pegaas! 't viel niet mee en voorloopig zullen wij
samen, uit gebrek aan genoegzame draagkracht van het Ideaal,
nog in den drek van het Realisme moeten rondscharrelen. Het
boekje dan, of laten wij zeggen: de „ brochure ", is getiteld: Swawa's
Terugkeer en het blijkt dat de heer J. Reddingius te Hilversum de
moeite nam het uit te geven. Maar overigens bevat het titelblad
geen aanwijzing wie de maker is van het kunstwerk. Er is, weliswaar, een monogram, doch na veel hoofdbrekens komt het mij
waarschijnlijk voor dat deze dooreengestrengelde S. H. de initialen
zijn, waarmede de fee Swawa Helgi gewoon is haar brieven te
verfraaien. Zoo zouden wij in de uiterste verlegenheid blijven ver
omtrent den auteur, als niet een ietwat bleeke photografische-kern
beeltenis naast het binnen-titelblad ons tot het vermoeden bracht,
dat hier de smaakvolle kunstenaresse zelve ons voorgesteld werd.
Zoo zij dan al te bescheiden was haar naam te noemen, heeft zij
ons toch haar gelaat en gestalte niet willen onthouden. Zoo denken
wij. Maar bij aandachtig toezien, blijkt, dat op de keerzijde der laatste
pagina, als op de achterdeur van het boekje, en na een groote
dorre vlakte van volkomen onpersoonlijk wit papier, staat: „Geschreven door Amy Grothe-Twiss ".
Aldus heeft de schrijfster ons toch ook haar naam niet willen
onthouden en het is maar jammer, dat die ons eerst bekend wordt,
nu hij, na de lezing van 't werkje, ons juist weer minder schelen
kan....
Het boekje is verder, ten einde onze trage verbeelding ter hulp
te komen, versierd met niet voluit fraaie momentphoto's, waarop,
in prijzenswaarde vastheid en duidelijkheid van symboliek, immer —
wat ook verander — hetzelfde Oostersche tapijtje te zien komt.
Hetgeen zooveel zeggen wil als dat wij hier, trots de boomrijke
31
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omgeving, toch met de meeste authentieke, de ur-echtste „Salonkunst" van doen hebben, nl. de kunst uit de salons der groote of
middelgroote wereld. Deze aanwijzing nu kan men niet genoeg op
prijs stellen, wijl zij, als een sleutel, het begrip ontsluit tot tal van
zaken, die anders absoluut duister -onbegrepen zouden gebleven zijn.
En ook geraakt men er door in een stemming van soezige goeder
beste doet verwachten. Ja, men wordt er kin--tiernhd,
derlijk van en in staat tot juiste appreciatie dezer sproke. Zij is
zeer lieflijk van inhoud.
Er was een gezelschap aardige menschen, die vroeger altijd een
„fee " bij zich hadden. Die fee woonde nag vroeger ,,op haarzelve ",
maar toen zij gehoord had, dat de menschen niet meer wisten hoe
Sneeuwwitje er in haar tijd uitzag, kwam zij bij die menschen
wonen. De reden is even duidelijk als afdoende. Sneeuwwitje woont
er ook of komt er tenminste logeeren ... .
Maar de fee woont nu weer „op haarzelve", omdat (tenminste
zoover men kan nagaan) zij het wenschelijk vond geheel aan haar
eigen toekomstige zaligheid te werken en daarbij niet zooveel drukte
om haar heen kon velen. Maar dit bleek een verkeerde coup. Zij
had moeten blijven en niet zoo egoïst zijn. En de „Hoogere Wijsheid ", die haar dit inpeperen wil, kiest daartoe de noodlottige omstandigheid, dat Swawa bij haar afscheid van 't aardige gezelschap
vergeten heeft den jongen Hrodmund te kussen en toe te spreken.
Hij heeft zich dat overdreven aangetrokken, de arme jongen en
ligt nu op sterven, enkel door dit feitje, want hij is een delicate
natuur, gelijk in dit gezelschap past. Doch men merkt hierdoor het
gewicht van een afscheidskus gegeven of verzuimd te geven, benevens
de listigheid dier „Hoogere Wijsheid ", die van elk middel zich weet
te bedienen, als 't ware door 't minste gaatje weet te kruipen, om
lessen uit te deelen. Wees overtuigd dat zij nog wel een ander
middel gevonden had om Swawa weer tot het rechte pad te
brengen, zelfs indien deze niet vergeten had den jongen te zoenen.
Wat Swawa toch misschien uit decentie liet.... Hij werd al zoo
groot!
Hoe het zij, Swawa (mevr. Grothe-Twiss) komt terug en heeft
berouw .... waarop de „Hoogere Wijsheid" genade voor recht laat
gelden en genoegen neemt met een oogenblik schijndood voor
Hrodmund en de daarbij behoorende ontsteltenis van Swawa (mevr.

Amy Grothe-Twiss).
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En dan blijft Swawa (mevr. A. G.-T.) en dan zijn zij allen blij ... .
en dan is 't uit.
Ik wilde om een goed ding, dat iemand mij eens de schoonheid
van dit onvermakelijk historietje kon doen inzien.
Zelden zag men hazenpeper dusdanig zonder haas!
Schoon niemand beweren zal dat de peper juist zoo overvloedig
is, noch het zout, om de waarheid te zeggen.
Wat men in een sprookje zoekt, nietwaar, is fijne symboliek,
geest, onder allerlei vorm, maar in godsnaam geest, aardige karakteristiek van dieren of levenlooze dingen, waardoor ze, schoon
hun eigen aard behoudend, toch geschikt zijn menschelijke eigenschappen en verhoudingen te weerspiegelen. En dan verder, als 't
kan , wat ontroering, die onder den stillen gang der naïeve woorden
voelbaar wordt
Er zijn, om van de groote buitenlanders niet te spreken, in ons
land in den laatsten tijd ook wel auteurs geweest, die een aardigen
gooi deden naar dit minlijk-naïeve en peins-ernstige en verrassendgeestige, dat sprookjesaard is.
En wat geeft nu mevr. Swawa van dit alles?
In plaats van het klein, bijzonder gebeuren, zin-beeld van het
groote menschelijk-algemeen, geeft zij een grof verhaal met onnoozele aanleidingen, dat hoegenaamd niets verzinlijkt en niets bevat
dan zijn eigen schralen inhoud alleen. Er wordt wel door de personages van verschillende zeer verheven zaken gesproken: b. v.
dat ware liefde blindelings vertrouwt, dat men het hoogste heil
voor zich zelve bereikt niet in eenzaamheid, maar in toewijding aan
anderen enz. enz. Maar dat zijn mededeelingen, die juist verzinlijking
behoeven om sprookjes-inhoud te kunnen worden.
Wat mevr. Twiss gedaan heeft, is het, zonder eenigen geest of
aardige ziening en karakteristiek, opzetten van figuren, die zij voor
dichterlijk en sprookjesachtig hield, omdat ze wel in sprookjes voorkomen. En die figuren laat zij samen een onnoozel ronde-dansje
doen en quasi-diepzinnige taal spreken. Ja, die taal! Kom daar reis
om! Zooals haar personen bot-ontleende figuren zijn aan kunstwerken die zij bewondert en 't enkel noemen van wier namen zij al
voldoende meent om stemming te wekken, zoo is ook haar taal het onnoozelst surrogaat van poëzie, dat men in deze laatste dertig jaar (niet
zonder verbazing voorzeker) op den literairen weg mocht ontmoeten.
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Mevrouw Grothe•Twiss meent dan de „zangerigheid" en het
„poëtische" van haar taal gevonden te hebben door opvolging van
één algemeen recept.
„Spreek in jamben, gelijk wijlen Ten Kate en verander wilkeurig
de goed -Hollandsche, logische plaatsing der woorden in den zin,"
aldus luidt dit recept.
Zoo begint het kunstwerk:

„Kunhilde, zullen wij op deze bank gaan zitten, om 't einde
van Iduna saam te lezen ?"
En zoo gaat 't, onduldbaar, voort tot het bittere einde. „Ja,
als ik ben met u alleen".... zegt Kunhilde en geeft aldus het eerste
voorbeeld van de omzettingen, die ik bedoelde en die op den duur
den akeligen indruk van leege pretentie zeer vermeerderen, want
het behoeft geen betoog dat de lectuur van een waschlijstje, in zijn
droge echtheid, weldadiger is dan het vernemen van dit hobbelend
cadansje, dat door hoegenaamd niets gemotiveerd wordt. Er is toch
geen aasje echte ontroering in dit boekje en bij veel eens -gegeten,
langverteerde (dus min- smakelijke) wijsheid, schijnt de eenige
gezindheid achter de woorden: ijdelheid. Een ijdelheid van grootverheven-tragisch-doen, van opofferen en veel-geleden-hebben. Een
ijdelheid van zich in Swawa verbeelden en met Swawa verheffen tot
hooge karakteradel en schier bovennatuurlijke zelfverlooching. Ook
dat alles lijkt bumbug. Een merkwaardige aanduiding ten slotte van
de geestelijke hoogte waarop het geheel staat, geeft de schrijfster
door een der Nachtliedjes uit Van Eedens Ellen te citeeren en erbij
te voegen dat Van Eeden Swawa's „gebenedijde dichter" is.
Nu begeer ik hier niets af te dingen op den dichter Van Eeden.
Doch het is twijfelachtig of Ellen wel tot de beste poëzie behoort,
die hij schreef, en of van dat gedicht die Nachtliedjes wel het
beste zijn. Zoo zij dus de meest geëerde poëzie voorstellen van een
„fee" nog wel, dan lijkt gezegde „fee" inderdaad niet van hoog
conceptie.
-verhn
Gelijk, hoop ik, nu ook reeds van elders bewezen was.
Ik ben mij bewust eenige verontschuldiging te behoeven, dat ik
zoolang over dit IJdel Niets heb gesproken. Maar, behalve dat het
nog al geraas maakte, is het toch ook kenschetsend aan hoe wa-
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terige bessensap de menschen uit zekere gedistingeerde wereld zich
vermogen te bedrinken, tot zij Kunst en Ideale Schoonheid in
levenden lijve voor zich zien. Hier is niets dan wat woordgeklank
en machteloos-zot gebaar en evenwel heeft een gansche schare
gehuiverd van schoonheidsaandoening bij die vertooning op den
Zwaluweberg. Wat moet er gehunkerd worden naar ontroering en
hoezeer moet het ontbreken aan elk onderscheidingsvermogen, als
men zulk schijnvertoon voor echt neemt. Het is wel zeker dat de
armen, die zich hiervoor opdreven tot geestdrift, het echte nooit
gekend hebben en het is nog zekerder, dat zij van het echte, als
het waarlijk tot hen komt, niet willen weten, wijl het hen te rauw
en heftig aangrijpt.
En dat is ten slotte de bittere beteekenis van zulk een boekje,
dat het, behalve zijn eigen ineptie, de onvatbaarheid beduidt van
honderden uit de beste burgerkringen voor de aandoening van
waarachtige Poëzie.
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Om te beginnen met twee jonge schrijvers. Twee die wat te zeggen
hebben en het beiden met talent zeggen. Aantrekkelijk jong werk.
Jdng — is wel de hoofdindruk van den twee-deeligen roman van
P. van der Meer. In de beteekenis van fleurig, frisch, krachtig, wild—
ook van onbesuisd, onbeheerscht en nu en dan wat.... groen.
Er is iets verkwikkelijks in jeugd. Dat benijdbare van dien eersten
kijk op de dingen. Dat heftig bewogen worden door al wat hindert,
beperkt, beheerscht, remt — en die verzet kweekende zucht naar
toomelooze vrijheid.
Zie het in de wei, het nog onbeteugelde veulen, en zie het voor
't eerst in het tuig. Over de glanzige huid gaan rillingen van nerveuzen
onwil, de oogen laten schichtig wit zien, de neusgaten sperren zich
en de ranke beenen trillen. En 't .zal zich moe moeten abtobben
voor de eerste vracht, eer 't gedwee den kop buigt en zonder tegen
luistert naar de besturende hand.
-strevn
Zoo staat de jeugd in dit boek tegenover het leven: wild, revolutionair, wars van leiding, met verlangen naar vrijheid en ruimte.
Jong-Laven is de schepping uit een Sturm and Drang- periode.
't Is de in- sympathieke arbeid van een hevig- bewogene en heftigwillende. Er pulseert snel - vloeiend, hartstochtelijk opgolvend bloed in.
't Is geen zielloos klein gepeuter met angstvallig opbouwen volgens
vaste regels — 't is een woest grijpen naar 't groote, naar 't grootsche
zelfs, zóó maar — van meet af!
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En als we nu met veel, heel veel bedenkingen aankomen, dan
neemt dat niet weg dat 't daar toch wel tegen kan in zijn jonge
oprechte kracht.
Er is iets verkwikkelijks in de wijsheid der jeugd. Het is „the
boldness of the unitiated " waarvan Dickens spreekt. Het is het besef
van alles beter te weten, eenvoudig te vinden de oplossing van
moeilijke problemen, de zucht tot wereld-hervorming.
Alles is zoo nieuw. Een oproerig woord, een pathetisch gebaar,
het slaat in, doet opvlammen de geestdrift. Wat op later leeftijd soms
zoo verlammend werkt, het door onderzoek en lectuur ervaren dat
het nieuwe zoo menigmaal niet anders is dan het reeds heel oude
en voor een tijd vergeten geraakte — de jeugd staat nog vrij van
die ervaring.
Zij wil en zal alles hervormen: haar is de toekomst.
Met een paar hervormers brengt P. van der Meer ons in aanraking:
Jan Heyer en Frans van Waaldorp. Zij zijn aldoor bezig met te
prediken tegen het conventioneele, het verouderde, verengende, verstikkende der burgermaatschappij, hun bloed bruist op tegen kleinzielige vooroordeelen, tegen dwang, die de vrije ontwikkeling van
het indivueele, het vrije leven van het individu belemmert, zij hebben
oor en oog voor al wat daar leeft en lijdt in ko.mmervolle omstandigheden in de m i n d e r e klassen der maatschappij — om de rest
bekommeren zij zich niet! — zij willen de samenleving hervormen
en elk hunner denkt daarvoor zijn k u n s t te gebruiken.
Frans heeft het over de Nederlandsche literatuur.
„Heyermans met z'n tooneelstukken, en enkele anderen. — Al 't
overige is luxe- rommel. Niks."
Zie zoo — nu weten we het.
Hij houdt er een stevig gevestigde theorie op na:
„Zie je, kunst moet geven 'n schoone verbeelding van het vrij worden der menschen, overal en van alien; 't loskomen uit de enge,
benauwende levenskringetjes, die kwellende bestaancirkeltjes — 't
begeeren van de dof- afgesjouwde zwoegers naar licht en vreugde, 't
onstilbaar verlangen, dat in alle menschenharten brandt, naar vrijheid en geluk. Dien strijd, die loswringing uit 't oude, knellende
leven, in heel z'n groote schoonheid en z'n tragiek, geven in kunst,
dat moeten we doen."
Is 't niet eigenaardig dat de hevigst revolutionairen dadelijk op
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hun beurt generalizeerend de wet voorschrijven? Alle kunst die niet
is volgens ons bedoelen, is „niks "! Wij zeggen je wat de kunst
moet!....
En even stellig als over de kunst, spreekt de jeugdige literator
over de maatschappij.
„Zoo heb ik 't me gedacht. Leven is liefhebben, zonder eenig
beletsel en hindering van buiten, in volle, schoone opbloei van heel
je wezen; daarom (is 't niet goddelijk dit: „daarom "?! v. N.) moet
de maatschappij hervormd worden, van boven tot onder, héelenàl,
vreedzaam of met geweld, om dan opgebouwd te worden tot 'n
prachtig lichthuis."
Argeloos laat hij er op volgen:
„As 'k over die dingen begin, komt er geen end an me gelul!"
Dat nemen we ad notam.
Deze speech van Frans tot Jan hooren we te Brussel, en 't wordt
tijd even te vertellen hoe ze beiden daar komen.
Jan Heyer is de oudste zoon uit een bourgeois-gezin met een
heel troepje kinders.
„Moeder, goedig-dom, niet begrijpend hoe dat woelig troepje
van haar was; maar moederlijk-veel hield ze van allen, er oogen
keken zoo koesterend-blij langs die gezichten, als ze allen om tafel
zaten; ze lachte vroolijk met hen mee, en zij was ook voor
(lees: in) al de kleine verdrietigheidjes en tegenspoedjes, de vertrouwde, de goede raadgeefster."
Als dat laatste waar is, zal 't met de domheid nog al geschikt
hebben!
„Vreemd stond daarnaast de vader, ontwikkelder wel, en in 't
bizonder vol sympathie en waardeering voor Jan's werk, hem aanmoedigend, als ie es tobde en ontevreden was over eigen geknoei:
doch de kinderen hielden niet van em; 't was 'n verruiming de
middagen dat ie niet thuis at. .
In elk geval: Jan heeft geen klagen; 'n goedig-lieve moeder en
een vader die hem steunt in zijn werk, die hem naar Brussel laat
gaan, daarna naar Rotterdam, nog later naar Parijs voor zijn
studiën als teekenaar.
Jammer dat zijn ouders niet harmonieerden, dat z'n vader nu
en dan dronk, dat de stemming in 't gezin vaak te wenschen
overliet.
Jan had artistieke en sociaal-revolutionaire neigingen. In de kleine
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plaats waar zijn ouders woonden, ergerde hij zich derhalve aan
onartistieke 'en conventioneele bourgeois- onbenulligheid.
Maar — hij hoefde er niet te blijven, — zijn vader kwam tegemoet aan zijn verlangens, het „stikkend-enge kringetje van al
diezelfde duffe menschjes" mocht hij ontvluchten. Hij had dus
volop reden tot tevredenheid.
En nu treft het ons dat hij, voor enkele dagen thuis komend,
niet uit liefde voor zijn goede moeder en uit waardeering voor zijn
hem aldoor helpenden vader, scènes weet te vermijden; dat hij
integendeel op de grofst-onhebbelijke wijze zich aanstelt tegenover
al zijn familie-leden, zoo vlegelachtig dat hij verdiende eens flink
op z'n nummer gezet te worden.
Ik zou hier niet op wijzen als de auteur 't niet voorstelde of
Jan met die aanstellerij, dat onwellevend vertoon van nog uit niets
gebleken superioriteit geheel naar den eisch handelde. Die verlangens
naar een opbloei van de maatschappij in „liefde ", konden in de
allereerste plaats zich uiten in eigen kring. Maar 't wordt dikwijls
gezien dat die onmogelijke idealen- najagers die jacht alléen zoozeer
verdienstelijk achten, dat zij zich daarmee ontslagen rekenen van hun
„naastbij liggend plichtje" gelijk Multatuli het noemde, die datzelfde euvel heel dichtbij heeft kunnen waarnemen!
Iets dergelijks is bij Frans van Waaldorp op te merken.
Deze is de zoon van een hyperaesthetische moeder, en een goedigen, wat sulligen vader. Zijn ouders begrijpen elkaar niet en door
de zenuwachtigheid der moeder kwam er telkens een scène van drift.
Zij was ontwikkeld door veel lezen, maar ze had nooit leiding,
nooit de krachtige hand van een man tot steun gehad. En zoo
was ze gedesequilibreerd geraakt. Op een avond dat Frans op
zijn kamer kwam, vond hij een brief van thuis, een brief van z'n
oudste zuster. En daarin een relaas van een heftig standje.
„'t Was Frans een diep verdriet, dat z'n moeder zoo geworden
was."
Nu had het thuis gestormd over zijn naar-Brussel-gaan. Niet
alleen dat Frans weg was, maar hij schreef niet. „Op 'n avond
was 't begonnen, toen allen reeds te bed lagen. Moeder was heen
en weer gaan loopen op bloote voeten door de slaapkamer, onrustig
pratend, dat Frans niets van zich liet hooren, over z'n onhartelijkheid tegenover z'n ouders, wien ie toch alles te danken had.
Dan was ze in schreien uitgebarsten, 'n onstilbaar zenuwsnikken ".. .
..

.
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En de zuster schrijft nog verder over dien vreeselijken nacht.
De beschrijving van dien nacht is uitnemend in waarheid en
soberheid: we voelen de realiteit er van.
Maar we verwachten dat Frans vol berouw zich zal afvragen:
waarom heb ik dan niet geschreven?
Tijd heeft hij in overvloed, getuige zijn urenlange conversaties
over wereld- en kunsthervorming.
't Komt niet in hem op. Hij blijft over dien ongelukkigen toestand stil zitten nadenken. We willen hem naar papier en pen
zien grijpen, den fijnvoelenden, kunstzinnigen zoon, om zoo gauw
mogelijk althans eenigszins zijn onhartelijk verzuim goed te maken,
maar hij „zag met ontzaggelijk verdriet de verwoeste levens van
z'n ouders."
Zijn zuster vraagt hem: „Schrijf nou es, al is 't maar 'n briefkaart."
Jawel.
„Nog lang bleef-ie dien avond zitten soezen, hoofd in hand gesteund, oogstarend naar de vlam, tot de kilte em beving met huivering. Hij zou eerst" — 'n brief schrijven? Nee — daar denkt ie
zelfs niet over! — „'n eind buiten loopen. Onrust woelde in em, die
em niet losliet, em dwong te gaan in snellen klappenden stap, dat
ie voelde den wind om z'n gelaat suizen. 't Deed em goed, die
wandeling. En na 'n uurtje ging ie naar huis, rustig aan 't
w e r k."
Nu vraag ik' .... Hier hebben we nu een jong nieuw-mensch.
Van wien gezegd wordt: „'n groot en sterk verlangen mee te bouwen
aan 't schoone gebouw van menschengeluk brandde in em". En dat
verlangen kan zich niet eens omzetten in de eenvoudige daad: een
brief schrijven aan z'n moeder! .... Wat is praten, schermen met
groote woorden, toch veel gemakkelijker dan het doen van de een
daad.... De heele menschheid wil Frans gelukkig maken,-voudigste
maar hij verzuimt zijn prikkelbare moeder wat meer rust te bezorgen
door 't schrijven van nu en dan eenige hartelijke woorden.
Ik leg op deze bizonderheden zoo den nadruk omdat ze zeer
karakteristiek zijn. Deze verhouding van ouders en kinderen is schering
en inslag. Zekere Lise Vermeer, een meisje over wie straks nader,
staat volmaakt op denzelfden voet met de hare. En op blz. 134 van
het Ie deel filozofeert Frans van Waaldorp er over: „Diescheuring
van kinderen los uit hun milien, dat beëngt, omknelt, is overal....
't Is de botsing van je levensopvatting met de hunne. Ze begrijpen
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niet, dat kinderen menschen worden, die gaan zien met eigen oogen,
en 't leven willen grijpen met verlangende handen. Zij komen aandragen, de ouders, met hun levensondervinding, spreken over de
bouwvallen van hun illusiën, de ineenstorting van hun verlangen,
heel hun mislukte levens ...."
Hier wordt dus maar even vastgesteld dat alle ouders „ m i slukte levens" vertegenwoordigen!....
't Is een van de tendenz- kanten van Yong Leven die eenzijdige
beschouwing van de verhouding tusschen kinderen en ouders. Jan
denkt er zoo over, Frans denkt er zoo over — en Lise Vermeer
voelt 't eveneens.
„'t Was of 't vreemde waren, er ouders en er broers."
Ze zegt dan ook: „Liefde voor je ouders is allemaal heel mooi
en goed, zoolang 't je niet doet handelen tegen je eigen levensopvatting"....
Wordt hierin niet uit overmaat van vrijheidszucht het w e z e n
dier liefde miskend? Als er werkelijk liefde is, zal die 't niet vanzelf onmogelijk maken de ouders zoo als antagonisten te beschouwen — zoo 't eigen vermeend geluk te zoeken al worden
daardoor de domme ouders ongelukkig? In geen dezer jonge menschen,
met al hun wereldverbeterende theorieën voel ik warmte van liefde
voor hun ouders. Voor hen allen zijn vader en moeder een noodzakelijk kwaad: je hebt ze nu eenmaal, ze mogen of moeten je
onderhouden, ze mogen of moeten voor je zorgen — maar wee
als ze over 't leven er andere gevoelens op nahouden, andere
meeningen zijn toegedaan. Dat moet hen maar afgeleerd worden!....
In dit boek komen de voornaamste botsingen tusschen de twee
generaties voort uit begrippen ei; voelingen, rakende liefde en
huwelijk.
Frans van Waaldorp en Lise Vermeer hebben elkaar liefgekregen.
Zij verkeeren beiden te Brussel in een artiesten - kringetje. Maar
Lise's ouders zijn.... natuurlijk conventioneel. Haar vader is een
man met bourgeois -princiepen, haar moeder blijkt heelemaal niets
te beteekenen.
Hoe origineel Frans is, blijkt al dadelijk uit zijn eerste onderhoud
met den heer Vermeer. Frans is er maar ineens in huis gevallen
als verloofd met Lise. Die verrassing is door Lise's ouders werkelijk
bewonderenswaardig vriendelijk opgenomen, maar nu wil de vader
toch wel eens iets weten van zijn aanstaanden schoonzoon.
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Op zich zelf alweer een bespottelijk verlangen — maar 't is den
man niet kwalijk te nemen: hij is vader en ergo bekrompen.
Als hij, na een vriendelijk-beleefde ontvangst, zegt:
„We moeten nou zoo maar es praten over jezelf, over je plannen
en je vooruitzichten ... Ik, als vader, kan toch m'n eenige dochter
niet toevertrouwen aan iemand dien ik niet ken ... Zoudt u niet
es menschen kunnen opgeven, bij wie ik... enfin ... die me informaties over u konden geven?"
Als hij dat zegt, zit Van Waaldorp verbluft te kijken.
„Wat most dat nou? Inlichtingen over hem, vroeg die meneer?
Maar da' kan ik toch 't beste zelf doen."
Natuurlijk.., hoe kon die „ouwe" ook zoo idioot zijn!
Nu, uit de zelfgegeven informaties blijkt dat Frans alles bij
mekaar zoo wat f i000 à f 1200 per jaar" inkomen heeft. Maar
niet vast.
Meneer Vermeer is bekrompen genoeg om dat niet veel te vinden.
Maar als Frans zegt dat hun liefde juist door armoe nog hechter
zal worden, zwicht hij voor dat argument. Echter waagt hij het
dan toch nog te vragen, hoe de ouders van Frans er over denken.
Dan „flapt" Frans er uit:
„'t Kan me niks schelen, hoe ze der over denken. Lise houdt
van mij, ik hou van haar. We hebben geld genoeg om te kunnen
trouwen, dus trouwen we."
Op welke vriendelijke uiting van kinderlijke gevoelens hij nog
laat volgen :
„Ik ben van oordeel, dat de ouders er niets mee te maken
hebben. Vinden ze 't goed, dan is 't goed. Vinden ze 't niet goed,
dan is 't ook goed."
Flink zoo! Nu weet de aanstaande schoonvader 't ineens!
Dat hij en Lise sterfelijk zijn, dat grootouders wel eens ooit de
geheele opvoeding van kleinkinderen voor hun rekening hebben
gekregen, daar hoeft hij niet aan te denken, dat de ouders dus
wel eens de gevolgen te dragen kunnen krijgen, ook bij tegenspoed
van materieelen aard, van de daad hunner kinderen — wie is nu
zoo conventioneel daarover te tobben!...
Derhalve vraagt hij ook niet om toestemming. „U hebt geen
permissie te geven. Lise doet wat zij goedvindt."
En nu komt nog de klap op de vuurpijl: Frans en Lise willen
trouwen zonder stadhuis- briefje.
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De ouwelui met hun antediluviaansche begrippen vinden 't verkeerd, hebben er verdriet van; heel dom, maar 't is zoo. 't Spreekt
vanzelf dat de jongelui daar geen rekening mee hebben te houden:
verdriet van hun ouders!
En die meneer Vermeer is van 'n goedigheid! ... Hij vindt dat
vrije huwelijk voor Lise zoo erg. Hij zanikt geen oogenblik over
het sacramenteele van de huwelijksverbintenis: hij houdt alleen den
practischen kant in 't oog. Tot het laatst blijft hij pogingen doen.
„Zeg zelf, Frans. Is je 't Lise niet waard es voor 'n moment
je principes op zij te zetten? En dan nog als 't 'n groot, belangrijk principe gold!... Ik verlang waarachtig niet te veel. M'n
vrouw en ik gaan niet mee; er is heelemaal geen bruiloft. Alles
gebeurt zonder eenige plechtigheid. En dan kun jij toch ook wel
wat toegeven."
Kun-je begrijpen 1 ... 't Is eenvoudig belachelijk. Frans gaat gewoon met Lise weg en voor de gebeurtenis, waar de overgroote
meerderheid der minnende menschen de beschermende kamerwanden
voor zoekt met de gesloten deur, kiezen zij voor: „boschje van
denneboomen, rondom beveiligd door dichte struiken" ... in de
duinen.
En: „Al de dagen van hun schoon, jong geluk leefden ze met
de zee."
Door gedachten aan de zorg en 't verdriet der bekrompen ouders
wordt dat geluk geen oogenblik verstoord.
'k Heb hier met opzet wat bij getoefd, omdat 't mij een der
zwakke kanten van dit jonge boek lijkt: dat partijdig propageeren
van onmaatschappelijke opvattingen, ten koste van normaal-menschelijke voelingen.
M'n hemel, we weten dat nu toch al zoolang, dat 'n huwelijk
niet tot iets goeds en moreels gemaakt wordt door de verschijning
voor den ambtenaar van den burgerlijken stand. Maar 't wordt er
toch evenmin slecht en immoreel door! .... En is 't geen Principienreiterei die weinig beteekent, wanneer Frans en Lise, zoodra er
sprake is van een kind, toch naar 't stadhuis gaan om zich te laten
trouwen?

Trop de bruit pour une ommelette ! ... .
Laat ik nu tot Jan Heyer terugkeeren.
We zien hem vertrekken uit het stadje naar Brussel. We hooren
van zijn zich beëngd voelen thuis. Hij kan eerst nu gaan léven.

494

LITERATUUR.

En te Brussel in het kunstenaars-kringetje voelt hij gauw zich thuis.
Over kunst- theorieën sprak ik al. Jan is het met Frans eens dat
de kunst sociaal-democratisch worden moet. Hoè? .... Ja, dat wordt
nu eigenlijk niet recht duidelijk. Jan teekent. Maar niet zooals
anderen geteekend hebben, om de mooie lijn, de harmonische
contour, de artistieke compozitie. 't Is natuurlijk moeilijk om in een
boek aan te duiden hoe dan wèl. In elk geval heeft hij er niet veel
plezier van. Want als hij na zijn Brusselschen tijd te Rotterdam
typen van werklieden expozeert, is noch publiek nóch critiek ervan

gediend.
Die typen zijn te socialistisch, meent een van zijn kunstbroeders.
Ze zijn „'n prachtig stel vloeken" tusschen al het andere.
't Komt me wat wonderlijk voor dat er in ons land, waar de
vrees voor realiteit niet diep zit, in dnze dagen „ zoo'n prachtig
stel vloeken" te Rotterdam onopgemerkt zou kunnen blijven.
Maar nog eens — over Jan's kunst - prestaties valt moeilijk te oor
Hoeveel de auteur ook vertelt van zijn groot stuk te-deln.
Parijs, — de eenige manier om het te kunnen bewonderen, zij 't
ook in eersten opzet, zou zijn door het te zien. Het theoretizeeren
over wat kunst moet, laat mij persoonlijk geheel koud.
't Interessante is dus: Jan als mensch, als wordend en ontwikkelend individu daar in Brussel, in Rotterdam, in Parijs.
Voor 't uiterlijke lijkt hij er niet op vooruit te gaan. De toon,
de wijze van spreken is onder die artistieke menschen van een aard,
dat we liefst wat terzij blijven. De neiging tot het socialisme brengt
ons in een atmosfeer van vulgairheid, die onaangenaam aandoet.
Of is 't meer het „groene" van voor 't eerst aan vaders oog
ontloopenen, dat Jan om 't andere woord doet vloeken met een
ernst, een betere zaak waardig?
Jan komt in kennis — hij, zoon van goeden huize — met de
familie Helder.
De meisjes Helder zijn vrij-opgevoede kloeke deerns, die graag
met jonge artiesten omgaan. Maar 't is verwonderlijk wat een
artistiek en ergo aesthetisch ontwikkeld jongmensch zich in bijzijn
van de lieve Jo Helder, op wie hij verliefd raakt, veroorlooft.
'k Zou een heele reeks van onbeschoftheden kunnen aanhalen,
maar beperk me tot een paar overtuigings- stukjes. Trouwens — het
spreken der dames soms.. . !
I. 149. „Oef!" zei Lise ademhijgend, wijl ze servet samen-
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vouwde: 'k Heb er pijn van in m'n kaken! 't Doet je goed zoo
es te lachen!"
„Ik voel 't nog in m'n buik," beweerde Heyer, zorgvuldig z'n
kiezen uitpeuterend.
,.,Hola! jij! Vuile vent! Hou je hand voor je mond!" bestrafte Jo.
II. 252. Hier is Jan weer in Middeldorp bij zijn familie, in een
kring van dames en heeren en zegt tot een student:
„Ze hebben jou, toen je ankwam, zeker godsluizig gedonderd,
niet ?"
Ook in dit opzicht is 'dit boek heel erg jong. De auteur streeft
telkens zijn doel voorbij.
't Is hem blijkens de door hem ontwikkelde theorieën te doen
om onze belangstelling en bewondering te wekken voor de woorden
en handelingen zijner jeugdige helden en heldinnen. Maar we hooren
in hun taal weinig meer dan wat overmoedig, onverstandig, ruw
woordengetier, en zien in hun handelingen hoofdzakelijk provocaties.
Rest nu nog — hun innerlijk leven.
Ten opzichte van hun ouders komen de zielsbewegingen niet
voordeelig uit. Maar .... en deze „ maar" is wel het tegendeel van
een bedenking — hoogst gelukkig is de schrijver in het weergeven
van de gevoelens der jongelieden onderling.
Dat is doorvoeld en mooi. Het zuiver-menschelijke van jonge,
krachtige liefde heeft hij met veel talent weergegeven, en daaraan
danken we bizondere, emotie-volle bladzijden. Bladzijden waarover
een lentezon lacht en tintelt, waarin een Meie -droom vol bloesem pracht, vol geurenweelde, vol hartstocht en begeerte en innigheid
en dweepzucht van jong•leven zich als belichaamt.
Door die bladzijden is dit boek met al zijn overbodige heftigheid,
met al zijn getheoretizeer van den kouden grond, met al zijn vooropgezette bedoelingen, een aantrèkkelijk boek gebleven.
En we moeten haast vragen hoe 't mogelijk is dat een auteur die
een zoo groote innigheid van voelen openbaart als in de idyllen
I. 233 en 270-271 , die met zooveel teedere wijding kan schrijven
over moeder - worden en moederschap, — tegelijk door revolutionaire
voorstellingen tot volslagen anaesthezie verziekt, als hij aan de ver
raakt van volwassen kinderen tot hun ouders.
-houding
In elk geval — hij heeft toch in dezen lijvigen roman gelegenheid gehad en gevonden om te toonen dat hij i e m a n d is, en
zijn boek is een mooie belofte.
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Taal en stijl kan ik niet zonder voorbehoud bewonderen.
't Weglaten van lidwoorden, zonder dat men voelt waarom — het
aldoor fabriceeren van nieuwe werkwoorden, zóó dat iemand niet
alleen zijn woorden zègt, maar ook ze .,onverschilligt", „ernstigt",
„hartelijkt", „verontwaardigt" enz. — het omzetten van onderwerp
en gezegde, in plaats van hij droeg: „droeg ie "; hij had ook gezien:
„had ie ook gezien "; — constructies als: „stond vrouwslank naast er,
handen losjes saamgevouwen, Riek".... ik vind dat altemaal van
die tic-jes waar een ernstig auteur door heen groeit, maniertjes voor
iemand zonder oorspronkelijkheid om zijn werk een cachet mee

te geven.
Voor ik over zong Leven zwijg, releveer ik nog dit: dat de
schrijver in het door den stillen avond langs een verlaten landstadje
donderen van een trein, een beeld heeft willen geven van het
machtig-stormende Leven, dat 't stil-conventioneele terzijde laat
verduffen. Welnu die zelfde trein doodt Jan, als hij geen moed
meer heeft van de worsteling om zijn individueel bestaan.
Heeft de schrijver onbewust in deze symboliek zelf zijn boek
geoordeeld? Is een jong-leven als van Jan wel het ware?
„Gelijkmatig bewegen de armen de spaden en schoppen, tot
aan de enkels gaan de voeten schuil in de sneeuw, die nat - donzig
plakt om de laarzen. En als een wijd bouwland ligt het plein met
de glinsterende wiersten, met de sombere maaiers in gestadig bewegen, met de karren, bedrijvig geladen, hoog vol met den kouden
oogst, die nog aldoor groeit onder de omstortende spaden, hooger
en hooger, tot de kegels, die blinkend opstaan, brokkelen en
barsten, en de overvloed glinsterend en stuivend neer ploft langs
de wanden.
„Mannen met bezems wrijven in lange vegen nu het laagje,
lijmklef en bruin aangekorst, van het asphalt weg. In kringen,
wijduit strijken de bezems langs den grond, zwaaien als sikkels.
En tusschen de mannenrompen werkt ook een nietig vrouwtje, één
enkel. Moeilijk hanteert ze den zwaren bezem, waarvan het rijs
stug over het asphalt schuurt. Vreemd doet dat kleine lichaampje
daar; in het zwarte rokje en bruinroode jak, sluik om haar magerheid neerhangend, lijkt ze een Japansch beeldje, heel fragiel. Het
haar is weggebonden onder het gehaakte mutsje, maar in haar
bedrijvigheid zijn er piekjes losgesprongen, die nu rond het witte
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voorhoofd flossen, meedeinend in al haar beweginkjes. Het gezichtje
is vol rimpels en plooien, verfrommeld in de ruwe hand van den
tijd; toch is het zacht van expressie; alleen de mondhoeken, sterk
neergedrukt als door stalen veeren, hebben een beduidenis van
volhouding en niet opgeven, zoo min als de kerels, die om haar
heen ploeteren. De kou bijt door haar dunne kleertjes heen, de
handjes zijn paarsgezwollen. Af en toe licht ze met pijngebaar de
voetjes in hun versleten pantoffeltjes van den grond of het een
heete plaat waar."
Veel meer heb ik haast niet noodig om den schrijver van
Proletariërs in zijn kunst te doen kennen.
Of eigenlijk moet ik er dit fragmentje als tegenstelling bij geven.
„Fijn koud is de Decembermorgen ... Al ringelingen trambellen;
gedwee trekken paarden de glazen wagens met schokjes over de
paden van vuil bruin in de groote, witte weide van sneeuw op
het plein.. . Vlekkig grijs strakt de lucht, laag als een tent van
grauw linnen met smeuren van modder en plekken van vuile voeten.
Dof dreunt de wind of er iemand, heel ver weg, op een gong
staat te slaan."
Als tegenstelling .. .
Immers we kunnen bij die enkele trekken denken aan de schildering van een Breitner, een sneeuwige Decembermorgen in Amsterdam, sterk suggestief in koude en stugheid.
En maar zelden verbreedt zich het werk van J. Steynen tot die
forsche uitbeelding, meestal geeft hij wat het grootere fragment
als in een decrescendo meer en meer wordt: Kleinmalerei.
Hem mag eenige oogenblikken het samenstel van plein en huizen,
de stuursche opstand der gevels tegen de grauwe lucht, het beweeg
der moeilijk voortbewogen wagens over de sneeuwvlakte, het gewerk
van velen als massale indruk treffen, hij komt vanzelf tot veronachtzamen van het milieu voor de menschen, van de menschengroep
voor de samenstellende individuen. Zoodat we ten leste in een
breeden opzet nog maar alleen als aanduidingen de omgeving zien,
schimmig verwordend met flauwige menschfiguren, waartegen helder
en kantig aftoont het kleine vrouwtje met het bruinroode jak en
den zwarten rok.
Want 't is den auteur van Proletariërs te doen om het individu.
Hij heeft zijn studie vooral gericht op den enkelling, en ik zou
zeggen eenigszins op een afstand, zoodat hij in de personen, hoe
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reëel hun milieu zij, wat vrijmachtig te werk mocht gaan met
fantazie en meelijden.
Dat blijkt vooral uit het meest uitgewerkte, het titel-verhaal.
Daar is veel realiteit in van omgeving en van details, maar de
hoofdpersoon, Siem, de man van de zieke, dra stervende vrouw,
is te week, te sentimenteel.
Nu beweer ik niet, dat er in den kring van zulke menschen niet
iemand wat week en sentimenteel zijn kan, — er is soms een hang
naar romantische levensvermooiing waar we die het minst zouden
zoeken! — maar dan dient het, als detoneerend tegen het milieu,
beter verklaard te worden.
Wanneer hij zelf Siem beschouwd als een dier „sterke kerels,
verstompt door afmatting van den zwaarsten arbeid, dag in dag
uit, tien, twaalf uren, zonder behoorlijk tijd om zich te ontspannen,
met ronden rug van onderdanigheid en hunkering naar het einde
der week...." dan dienen wij wel wat beter te weten waarom
Siem zoo weinig „verstompt" is, dat hij bij 't zitten voor het
ziekbed van zijn vrouw voordurend in de weekste gepeinzen vervalt.
Hij denkt aan haar sterven en doet dat zoo:
„Riek, zijn Riek, zijn goeie, beste Riek doodgaan, — voor
altijd van 'm weg.... Dood d'r mond, die hem zoo gezoend
had — dood d'r handen die hem zoo dikwijls geaaid hadden, —
die z'n dasje strikten 's Zondags als ie uitging met 'r — die bedrijvige handen, die het eten kookten, de kleeren verstelden voor
hem en de kinderen...."
Dit is het gedenk van een ander die 'r buiten staat, over zoo'n
toestand: 't zou als illustratie kunnen dienen van een redenaarswelsprekendheid over de ellende van een oppassend werkman, die
zijn vrouw zal verliezen, — maar we voelen niet in juist dien man
de realiteit van juist die gedachten. En dat zou moeten, eer we
een diepen indruk kregen.
Er is wel eens geklaagd, en de klacht was niet onredelijk, over
de weinige aantrekkelijkheid van veel vlak-reëel werk. Toch zou ik
het jammer vinden als een auteur van aanleg als J. Steynen,
mogelijk uit reactie daartegen, zijn eigen gevoeligheid te veel ging
toedichten aan de schepselen zijner fantazie. Als waarschuwend
voorbeeld van zulk bedrijf, doorgevoerd met te betreuren consequentie, wijs ik op de novellen van Cremer. Ook hij zag zeer goed
het milieu, was thuis in het Betuwsche en Over-Betuwsche boeren-
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bedrijf, had oog voor 't schilderachtig -reëele van 't milieu, maar
och, wat zijn al die menschjes sentimenteel-romantisch geworden!
Dan is 't sober, strakke weergeven zonder meer verre te verkiezen,
zelfs als daaraan ontbreekt het aangrijpende van groote kunst.
Gevoelerigheid als hierboven gesignaleerd hindert als surrogaat van
sterk artistiek gevoel.
In kleine schetsen als 'n Gemeen .7ongen, 'n Onbegeerl jke, Avond,
waarin het onderwerp misschien door enkelen als „gedurfd" gewaardeerd zal worden, hindert mij de schetsachtigheid der behandeling.
De Dood van Sam heeft een krachtig slot.
Alles te zamen is het boek van Steynen een onmiskenbaar getuigenis van een talent in wording. Als de schrijver zichzelf beter
in zijn macht heeft en de moeite neemt zich meer op compozitie
toe te leggen, kan hij stellig heel gauw gaan meetellen.
Zijn taal is over 't algemeen persoonlijk en vrij gebleven van
literair of mooi doen.

Ina Boudier-Bakker behoort tot de zeer sympathieke auteurs. Ik
bedoel hiermee vooral niet dat zij zich toelegt op het uitbeelden
van „sympathieke" personen, op het geven van een „bevredigen den" afloop van haar verhalen, maar dit: dat we bij elk nieuw werk
opnieuw overtuigd worden van de liefde en toewijding, waarmee
zij zich toelegt op het zoo zuiver mogelijk houden van haar kunstuitingen, zonder juist eenig bijmengsel, zonder eenige rekening met
uiterlijke effecten. Het trof in haar Machten, in haar Verleden, in
de mooie novelle Liefde, die den vorigen jaargang van dit maandschrift sierde, dat volledig uitzeggen op háár wijze van haar gevoel
en verbeelding.
Daarbij is er een gestage vooruitgang in haar uitings-w ij z e, in
het tot overeenstemming brengen van taal en stijl met het onderwerp, en toont zij zich dichteres in een telkens weer treffende
poëtische vinding.
Het poëtische is ook weer de bekoring van Het beloofde land.
Eigenaardig genoeg heeft de critiek hier en daar aanmerking ge
afwisseling van verhalend proza met lyrische frag--maktopde
menten in proza. 't Komt me voor dat hier weer zeker doctrinarisme
de oogen verblind heeft. In een epos zijn zulke lyrische brokken
niet te dulden. Ik zou wel willen weten: waarom niet? Als de auteur
die lyriek geheel spontaan geeft op een oogenblik dat haar stem-
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ming onder het schrijven vanzelf zich daartoe verheft — wat is er
dan tegen dat zij bij ons op háár wijze, d. w. z. door die lyrische
stemming te uiten, een zelfde stemming tracht te wekken?
Dat doctrinaire! .... Wie kan voor vast opgestelde regels aanwijzen, waaraan een werk van fictie in zeker genre van nu af altoos
heeft te voldoen? en zoo iemand die regels zelf wil vaststellen —
voelt hij dan niet een dwaasheid te zullen begaan met het trekken
van grenslijnen, waarover een echt oorspronkelijk talent gewoonweg
heen stapt, zonder er zelfs aan te dènken? .... 1
Een der meest belangwekkende romans van het laatst der 18e
eeuw is wel het onvoltooid gebleven Heinrich von Ofterdingen door
Novalis. En we weten hoe hij telkens de stemming weet te versterken
door.... tusschenvoeging van verzen ! ... .
Nu wijze men niet ter wederlegging op het sprookachtige van
den inhoud -- elke roman, ook de meeste realistische, is een werk
van verbeelding en gevoel. Hoe de schrijver zijn doel wil bereiken,.
is zijn zaak: aan ons de beslissing of hij bij ons zijn doel bereikt
heeft, of wij den indruk krijgen, blijkbaar door hem gewenscht.
Ik heb enkele bedenkingen tegen den jongsten arbeid van Ina
Boudier-Bakker, vanzelf voortkomend uit het niet krachtig genoeg
aangedaan worden door de geschiedenis die zij verrichtte, en ik
wil trachten na te gaan wat bij mij een volkomen aandoening in
den weg stond.
In gemelden roman van Novalis, die voor een groot deel, naar
den aard dier tijden, uit interessante samenspraken bestaat, zegt een
der personen:
„Die Poesie will vorzüglich als strenge Kunst getrieben werden.
Als bloszer Genusz hort sie auf Poesie zu sein. Ein Dichter must
nicht den ganzen Tag müszig umherlaufen, and auf Bilder and
Gefühle Jagd machen. Das ist ganz der verkehrte Weg. Ein reines
offenes Gemüth, Gewandtheid im Nachdenken and Betrachten and
Geschicklichkeit alle seine Fahigkeiten in eine gegenseitige belebende
Thatigkeit zu versetzen and darin zu erhalten, das sind sie Erfor)

dernisse seiner Kunst."
Kort geleden heb ik elders op Marie Marx Koning en Jan Apol
gewezen als protesteerende metterdáád — iets anders dan: met

r) Is 't noodig op Que ri do te wijzen in zijn

Mensclienwee ? ... .
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opzet! — tegen de overheersching van het realisme in de literaire
kunst. Ook Ina Boudier-Bakker geeft in Het beloofde land een zelfde
protest. Haar poëtische zin naar schoonheid neemt geen genoegen
met het reëel alledaagsch arrangement der dingen: haar fantazie
verwijlt liever in een wereld van abstractie.
Hiertegen is natuurlijk allerminst bezwaar te opperen.
Een der grootste meesterstukken der wereld-literatuur, de Divina
Commedia, geeft van begin tot eind een wereld van fictie.
Het is alleen maar de vraag of wij van die wereld indrukken
ontvangen, die ons iets doen, die ons ontroeren, beheerschen, overweldigen, zoodat des dichters wereld een wijle onze wereld wordt.
En daarvoor is in de eerste plaats noodig dat de dichter zijn
abstractie tot realiteit maakt. Hoe? — Dat is zijn zaak. Stellig is
een der door Novalis gewenschte eigenschappen daarbij vóor alles
gewenscht: „Gewandtheit im Nachdenken en Betrachten ".
We hebben er ergo niets tegen dat de schrijfster de gewone, ons
door dagelijks zien bekende werkelijkheid ontvlucht voor een land
dat haar aantrekkelijker milieu voorkomt, een land in primitieven
toestand, zonder spoorweg of telegraaf of electrisch licht. We hebben
er ook niets tegen als haar personen, ditmaal landbouwers en arbeiders, ons niet doen denken aan baas Dirk, aan Gerrit of Jan zooen-zoo..., we vragen van haar alleen dat die, in het door haar
verkozen milieu, op ons den indruk maken van reëel bestaande
menschen. We hebben niets tegen haar poëtizeeren als zoodanig,
maar: „die Poesie will vorzüglich als strenge Kunst getrieben werden,"
d. w. z. geen schoone schijn zal ons geheel kunnen goedmaken het
niet door-en-door krachtig, mergig wáár zijn van de personen, voor
wie zij onze belangstelling opeischt.
En daar we voor onze beoordeeling dáárvan geen anderen maatstaf hebben dan onze kennis van en ons gevoel vóor het voor ons
reëel bestaande, máet daarin de aanknooping gevonden worden.
Trouwens — voor de schrijfster zelve is er geen ander aanknoopingspunt. Al wat de stoutste fantazie zich scheppen kan, berust
op waarneming van de realiteit. De kunstenaars die hun hoogste
verbeeldingen wilden belichamen, waren gehouden aan vormen,
hun door de stoffelijke wereld geboden. Wie engelen wil doen
verstaan, leent ze de taal der menschen, voor wie hij ze laat spreken.
Nu komt het mij voor dat Ina Boudier-Bakker, zij het dan ook
onbewust, meer „jacht gemaakt heeft op verbeeldingen en gevoe-
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lens", dan gestreefd om in de eerste plaats haar personen levenswaar te maken. 't Is of ze de poëtische idee maar ongebreideld
heeft laten heerschen. Ze heeft zich gedroomd een man, Eli Bag,
met een goed hart, een niet alledaagsch verstand en een groote
mate van idealisme, die juist door het laatste voor vele anderen
en in de eerste plaats voor zichzelf een noodlot wordt, doordat
hij niet krachtig genoeg is en erfelijkheid hem de neiging tot
drinken oplegt.
Nu was het juist voor de tragiek zoo hoognoodig, dat we het
echte léven van dien Eli van bladzij tot bladzij voelden pulseeren
in dit boek. De auteur heeft er moeite voor gedaan. Zij heeft in
een Inleiding zelfs de geschiedenis van Eli's voorvaderen in het
kort verhaald. Maar ook hierin treft hetzelfde weifelende, onzekere
dat Eli's figuur tot iets wazigs maakt. Een enkel voorbeeld. Eli's
vader was Jelle Bag. Eli heeft blijkbaar iets van den aard van
diens vader Eli, een droomerigen zonderling. Maar Jelle was een
„reëel" mensch, een krachtige, levensvolle Bag, nu en dan eens
flink zich bedrinkend, bemind door de dorpelingen aan wie hij
met „goedhartig woord en ruwe grappen" soms „spijzen uitdeelde".
Die Jelle wóónde niet alleen op het voorvaderlijk goed De
Kloeve ", hij breidde dat zelfs uit en beheerde het den allereersten tijd scherpzinnig en nauwkeurig". We denken derhalve aan
een „pienteren" boer. Maar vier bladzijden later hooren wij van
„zijn weinig verstandelijk doorzicht". Hoe dat nu met scherpzinnigheid te rijmen?
Met Eli is 't evenzoo. Eli wordt ons gegeven als schrander. Hij
wil het arme heidedorp welvarend maken door ontginning. De inwoners die anders elders gaan geld verdienen, prest hij met moreel
overwicht de hei om te spitten. Hij zal ze winter en zomer daarvoor betalen. 't Is een levens-kwestie, die ontginnings -zaak: alles
hangt er van af, voor de gansche bevolking en voor Eli zelf. Hij
kan al den door hem afgedwongen arbeid alleen betalen van de
opbrengst der „Kloeve ". Maar in plaats van nu zijn landgoed zoo
rendabel mogelijk te maken, laat hij dat verwaarloozen door anderen,
gaat zelf op de hei spitten.
De catastrofe wordt daardoor onvermijdelijk. Maar dit onvermijdelijke is niet het onontkombare van een tragisch noodlot, 't is
alleen 't gevolg van een in een denkend mensch onverklaarbaar en ook
onverklaard onverstand. Het treft ons dan ook niet als tragisch.
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Iets is er tragisch in dezen roman. En wèl, de liefde van Hester
Ross voor Eli Bag. Daarin is de tragiek van het mooie, dat heerschen
wil over de levens van twee menschen, en dat machteloos sterven
moet.
Voor 't overige lijkt het boek geschreven onder sterke herinneringen van buitenlandsche, speciaal Noorsche literatuur. Er is iets
vreemds, fatalistisch berustends in al die menschen die wachten .. .
wachten... lange dagen, lange avonden, lange nachten aldoor
wachten ... Adam Feke op de hei, bespelend in stille avonden
zijn vreemdklagende fluit, en wachtend het uur der wraak; de oude
vrouw wachtend de terugkomst van haar zoon, die zoon na zijn
thuiskomst eveneens wachtend op brieven van den Zijne...
Er gaat een sterke suggestie van uit van egaal grijs gedroom in
een ver wazig land, waar ook de lente geurt en de zomer gloeit
en de herfst stormt en de winter blankt, maar waar de menschen
als in een nevel blijven.
En er is iets waarom ik van dit werk veel houd.
Dat is de poëtische bekoring der stemmingen, in mooie beeldende
taal. Want met hoeveel liefde de schrijfster naar eigen gevoel haar
personen behandeld hebbe, voor ons spreekt ze het gelukkigst in
de sentimenten, die personen toegedicht. In elk werk is een bewuste
en een onbewuste. De bewuste wilde ditmaal ons de tragiek doen
voelen in een leven als van Eli Bag ... Mij deed ze 't niet. Misschien
heeft de onbewuste dit boek gemaakt tot een aaneenschakeling van
gevoelig - dichterlijke fragmenten.
De poëzie moge dan — als we denken aan Novalis — niet
genoeg als strenge kunst behandeld zijn voor 't scheppen van dit
geheel, in elk geval: ze is er, en ze bekoort ons telkens door haar
tegenwoordigheid.
Is 't een geringe verdienste een boek geschreven te hebben,
waarvan dat gezegd kan worden ?

Er zijn schrijvers, die plotseling wat men noemt „opgang"
maken, die al heel gauw na hun optreden in de mode " zijn,
wier werk door ieder gelezen wordt die in zekere kringen van
converseerende menschen een woordje mee wil praten over de
literatuur van den dag.
Die opgang kan verschillende oorzaken hebben.
Als regel is vast te stellen dat niet de literaire waarde daarbij
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den doorslag geeft. Gebeurt het al een enkele maal dat een plotseling algemeen gelezen boek óók literaire waarde heeft — ik denk
aan Eline Vere of aan De kleine Johannes — dan is dat uitzondering, en zou men toch verkeerd doen met dáarin de oorzaak te
zoeken.
Het groote publiek als zoodanig voelt even weinig voor de
literaire waarde van een boek, als voor de artistieke waarde van
een tooneelstuk. Boeken waarin iets van actueel belang gezegd,
een question brûlante behandeld, een maatschappelijk „topic of
the day" uitgewerkt wordt, op eenigszins boeiende wijze in den
vorm van een romantisch verhaal, hebben daardoor de meeste
kans sensationeel te worden. De bijzaak beslist dan, wordt de voor
aantrekkelijkheid, het onderwerp van gesprek en discussie,-namste
de prikkel tot aanbeveling als belangrijk.
Zoo zou De Génestet nooit de populaire dichter geworden zijn,
zonder zijn Leekedichtjes — die werkelijk niet tot zijn beste poëtische productie behooren, maar in den opgang der moderne theologie
gelukkige formuleeringen gaven van wat velen dachten en voelden.
Zoo kon een Max Havelaar op veel grooter populariteit bogen dan
de artistiek hooger staande Woutertje geschiedenis, zoo werden Hilda
van Suylenburgh en Vragensmoede boeken van den dag, tevens
voor éen dag.
Het werk van Eigenhuis is niet sensationeel. De houders van
leesbibliotheken zullen geen groot aantal exemplaren noodig hebben
om al de aanvragen te voldoen, geen lijsten van wachtende leesgragen hebben aan te leggen. En toch is zijn werk het doorloopend
getuigenis van een talentvol kunnen. Hij mag zich al eens vergrijpen aan een niet geheel beheerscht onderwerp als in De jonge
dominé, meestal treft juist dat kalme, volkomen in de macht
hebben van onderwerp en van taal beide.
Wordt onze jonge Hollander niet wat partijdig voorbijgegaan in
vergelijking met bijv. een schrijver die dezelfde landelijke gegevens
ter behandeling kiest in andere streek en andere taal — Stijn
Streuvels?
Ik sta bij niemand achter in waardeering voor het werkelijk zeer
bizonder talent van den kleurig schrijvenden Vlaming, maar ik
wenschte wel dat ons publiek ook aan Eigenhuis gaf wat hem
rechtmatig toekomt.
Eigenhuis heeft als Noord -Hollander het milieu waaruit hij voort-
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kwam geheel-en-al doorvoeld, hij is er als 't ware mee saamgegroeid, en als hij ons vertelt van Waterkerk en zijn bewoners, als
hij ons brengt in het polderland met zijn ringvaart, zijn akkers
en slooten, ons binnenleidt in boeren- of klein- burger- huiskamer,
in stalling en op deel; als hij verhaalt van die reëel bestaande en
als zoodanig door ons geziene menschen met hun geloofs- en kerkelijke kwesties, hun arbeid, hun zorg, hun huiselijk leven in allen
eenvoud — dan weet hij een zuivere harmonie te scheppen tusschen
zijn stijl en den aard van zijn onderwerp, — dan voelen we hem
zelven erboven en erbuiten met groot gevoel voor de tragiek, met
open oog voor den humor van dat klein-bestaan.
Hij behandelt geen brandende kwesties, hij preekt niet, hij propageert niet, hij speculeert niet met goedkoope middelen op schrille
effecten — hij geeft alleen zijn indrukken weer van de door hem
met zooveel belangstelling en liefde geziene realiteit, geëmotioneerd
in zijn meeleven en meelijden met de eenvoudigen, tusschen wie
geen wereld-beroerende gebeurtenissen plaats grijpen, maar die in
hun mensch -zijn belangrijk worden als een kunstenaar ze ons toont.
Die kunstenaar is Eigenhuis.
Ook weer in zijn laatsten bundel, waarvan het grootste gedeelte
gevuld wordt met een in allen eenvoud hoogst tragische en zeer
verdienstelijk geschreven novelle: De Aardbeikoopers.
't Is een verhaal van ondergang — droevig in de waarmaking
van het onontkombare.
Eigenaardig genoeg is het tevens een voorbeeld hoe een critischzien van bestaande vicieuze toestanden, die den ijveraar zouden
aanhitsen tot het prediken van verzet, het maken van propaganda
met trom en bekkens, door den kunstenaar kan omgezet worden
in een realiteits- schepping, zonder eenig oplegsel van bijbedoeling,
overtuigend van het verderflijke der wanverhouding.
Het dorp, waar Eigenhuis ons ook ditmaal brengt, bestaat grootendeels van de opbrengst der vruchten -teelt. Vooral ook van
aardbeien. Kleine boeren hebben hun aardbei - bedden , en de oogst
daarvan moet dienen om de landhuur te betalen, om hen door
een kwaden winter heen te helpen, in één woord om van te leven.
Nu is echter de afstand van Amsterdam waar hun vruchten ter
markt moeten komen nog al aanzienlijk, en hebben ze daarom
een tusschen- persoon noodig, die met een praam naar Amsterdam
vaart en bij de diverse boertjes hun oogst komt inladen. De tus-
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schenpersoon in deze novelle is zekere Nol Doeven, die, tevens
winkelier, gedurende de wintermaanden aan zijn dorpsgenooten
gerust crediet geeft, zijn waren voor hoogen prijs in rekening brengend, overtuigd dat hij als „aardbeikooper" in den zomer ze toch
„in de hand" heeft. Daarbij brengen zijn bemoeiingen als tusschenpersoon ook aardig wat op, daar hij niet schroomt om dertig
percent van den bruto-prijs als „onkosten" in rekening te brengen,
beter gezegd: in te houden.
Eigenhuis geeft nu in Jaap Dik een oppassenden „kleinen" boer
die, door eenige jaren van tegenslag in zijn bedrijf en ziekte in zijn
gezin, geheel in de macht gekomen is van genoemden Nol Doeven.
Zijn huisje en erf, 't gedoe van zijn vader op hem overgegaan,
waarop hij gewerkt heeft van de jeugd af, dat als een stuk van
hemzelf is, van zijn geheele innerlijke bestaan — hij heeft aan
Nol Doeven er al hypotheek op moeten geven.
Jaap is geen revolutionair. Jaap is een geloovig Christen. En als
opnieuw een regenachtige zomer zijn aardbei-teelt geheel dreigt te
te bederven, prevelt hij nog: „De Heere zal 't make ! " en ploetert
voort van den morgen tot den avond, hopend op uitkomst in zijn
geldzorgen, op gezondheid voor zijn zieke kind, dapper zich houdend
met zijn rheumatieke vrouw. Maar voor hem ziet hij de bedreiging:
'k zal er tóch toe moeten komen: hij zal nog eens hypotheek
moeten nemen, en dan is Nol Doeven zoo goed als baas.
Alles loopt tegen, blijft tegenloopen, en op een nijpenden winterdag ligt de geleende praam voor 't erf, waar nog de biljetten
aangeplakt zijn: „Willige verkooping ".
„Willig" — is er wreeder ironie denkbaar?
En in de praam laadt Jaap Dik, trillend en bevend van ellende,
het beetje dat hem nog rest, het laatste zijn ten doode uitgeteerd
kind. Dan boomt hij de schuit de vaart door naar 't schamel
huisje, ginds gehuurd, dat hen bergen zal. Hij een geslagen man —
voorgoed.
Er is een ingetogenheid, een soberheid in dit verhaal van weeë
ellende, die getuigt van veel artistieke zelfbeheersching.
We voelen intusschen in Jaap groeien den haat tegen den wreeden
uitzuiger, die zonder genade hem aan de armoe heeft overgeleverd.
En we vóorvoelen hoe weinig er noodig zal zijn voor een botsing
tusschen den tot het uiterst gedreven verarmde, en den zich staag
dikker en welgestelder voelenden aardbeikoopman.
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De botsing komt. Op een vorstigen dag dat Jaap vergeefs getracht heeft visch te krijgen, het eenige waar zijn haast stervend
kind nog trek in heeft, vergrijpt hij zich aan de goed gevulde kaar
van Nol Doeven. Hij wordt betrapt.
— „Bliksemsche dief! Smijt in, zeg ik je."
„Nol piept het uit z'n vette keel en hij ijlt uit 't kaashok, de vuisten
gebald. Jaap smijt het net op 't ijs. God, God, daar was hij nu!
Waarom moest dat gebeuren! Met een schreeuw als van een
grauwenden hond springt hij op den wal en grijpt hij den vent in
den reutelenden strot .... Zijn beide klauwen knijpen met dikke
krampvingers, zijn gezicht vlak tegen 't benauwd rochelende wezen
van Nol. Hij voelt den moordlust in z'n heele lijf koken, in z'n kop
met gulpen bloed opstijgen, uit z'n oogen roodvlammen ...
„Daar werd 't spartelende lijf van den gewurgde stil, de armen
slap afhangend, de beenen op de hielen slubberend .... "
'n Knap, aangrijpend stuk gaf Eigenhuis in deze novelle, en ook
de andere drie zijn gunstige getuigenissen van zijn talent. Er is
leven en atmosfeer in.
W. G. v. N.
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HERMAN ROBBERS.

Anna van Gogh — Kaulbach,

Jeugd. Amsterdam, P. N. van K a mp e n & Zoon (zonder jaartal) 1903.
Sympathiek vrouwenwerk. Eenvoudig, frisch-jeugdig, eerlijk en frank.
Zonder eenige pretensie van woord of stileeringskunst, maar ook vrij van
rethoriek of hinderlijk conventioneele
beeldspraak, geschreven in den verzorgden briefstijl eener wel-levende
vrouw, is dit boek een rustigen avond
waard.
Ziehier in 't kort de geschiedenis:
In Andorp, een Zuid -Hollandsch
dorp, zit een oud - zeeofficier opgesloten als directeur van de stoomtram,
met Willemien, zijn practisch -flinke
dochter, die 't huishouden doet —
de teere moeder is jong gestorven —
en Guust, zijn zoon, schooljongen nog,
maar al vol kunstenaarsdroomen en
dol verliefd op Leida Heerling,
het doktersdochtertje, liefmooi- meisje
van gelijken leeftijd. Die twee sporen
iederen dag samen naar school, en
terug; ze zijn innig verbonden — in
.kalverliefde. Dit boek nu verklaart
hoe heel de jeugd der beide ernstige,
lief- trouwe kinders — vroeg rijp in
de broeikas hunner wederzijdsche
tederheid — na vele schijn-mooie momenten, ten slotte blijkt bedorven te
zijn door die al te vroege betrekking.
Bij den jongen niet veel meer dan
een, in zijn zwak artistiek gemoed

zeer onvoldoende gelouterde, hang
naar „de vrouw ", bij 't meisje —
in 't eerst al even gezond zinlijk
verliefd op den frisschen knaap,
onder den indruk natuurlijk ook van
zijn poëtischen geest — later vooral
gul offerende goedheid en dweepen
met trouw, blijkt hun liefde, gelukkig
nog net bij tijds, ontoereikend; hun
„jeugdgeluk" is „langzaam gestorven", zegt de schrijfster, en, 't gaat
meer zoo met iets dat dood is, dat
leeft dan niet meer op. Nog net bijtijds — ik ben eigenlijk niet zeker
of de optimistische schrijfster zelve
't niet rijkelijk laat heeft gevonden,
en, zeker, dat arme kind, Leida,
blijft met haar ietwat sukkelig goeien
papa en haar snibbige ma heel zielig
achter. Hij, Guust, heeft zijn kunst
en zijn socialisme (dat „hem niet
noodig had, maar hij had 't socialisme
noodig", zeer juist, mevrouw, zeer
raak!) Toch, ik verbeeld me, gesteld
eens dat dit tweetal, of een van hen,
bedeeld geweest was met een flinke
boel van dat afschuwelijke geld (de
schrijfster en Guust zeggen er waarlijk niet te veel van!), zoodat ze
hadden kunnen trouwen, dan was
toch het ongeluk wel zoo groot en
veel lastiger te herstellen geworden...
De bij-personen in de, trouwens
niet veel-eischende, situatie zijn met
aardig-rake trekjes allen min of meer
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precies in 't boek gezet; die oude
heer Waanders, altijd in de contramine, en vooral mama Heerling, zijn
zeer genietbaar en stellig niet naar
't stoffige pleister geteekend.
F. M. Knobel, Perzische .Schetsen.
Amsterdam,J. H. de Bussy, 1903.
„Slechts één rechtvaardiging heb
„ik voor dit boek, maar ik geloof
„haar afdoende. Zij is: geestelijk
„zelfbehoud. Gladstone hakte boo„men om ten gunste van zijn licha„melijk welzijn. De pen is de bijl
„voor mijn brein." Zoo begint de
heer Knobel zijn „voorrede ". 't Is
niet heel mooi gezegd, maar men
kent er den schrijver uit, zijn levenslust, zijn energie, zijn afkeer van
sleur, van verval, apathie. Hij is
blijkbaar niet wat men een man van
smaak en kunstzin noemt, hij bemint het eenvoudige ook als het leelijk is, heeft weinig oog voor kleur,
maar hij is een man van de praktijk,
van actie, onrust en toch een filosoof en een belezen, beschaafd en
goed gehumeurd man. Iemand die
weet dat „moedig leven machtig
leven is." Een bewonderaar van
Nietzsche, maar die, na een nacht
in den trein ál te haastig door Warschau rijdend om bijtijds zijn slaapwagen te kunnen bestellen, waar hij
dadelijk mee dóór moet naar Moskou,
zich nog herinnert een volzin uit
Maeterlinck; een diplomaat die van
de natuur geniet, en van dichters,
en die veel vrinden heeft, overal;
een flinke kerel, die zich best behelpen kan, maar 't wèl zoo graag goed
heeft; een die „zich voelt" en graag
van zich-zelf vertelt; toch geen ijdeltuit; al wat hij meedeelt is de moeite
waard. Een beminlijk type.
Ik ben dan ook zoo vrij de kennismaking met den heer Knobel zelf
de gróótste aantrekkelijkheid van zijn
boek te noemen. Niet de eenige. Er
staat veel belangwekkends in dit
forsche, royaal uitgegeven boekdeel.
Over Perzië en de reis er heen, over
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Rusland en de Oostersche rijken in
Azie, veel wetenswaardigs, waar
menig geleerde reiziger een zwaar
werk over gemaakt zou hebben , maar
waar deze man-van-de-wereld (in
verschillende beteekenissen) zoo
luchtig en gezellig over weet te
praten, zoo prettig springend vande-hak-op-de-tak, en telkens zijn
causerie afbrekend om aardige persoonlijke herinneringen in te lasschen, dat hij u aldoor bezighoudt
en boeit.
Het is nu wel jammer dat de heer
Knobel niet Ook nog kunstenaar is,
maar men kan niet alles zijn,
en is 't niet een kunst op-zich-zelf
25o bladzijden te schrijven en nooit
te vervelen ?
Typeerende trekjes: als de heer K.
beschrijft, een weg, een huis, een
berg, geeft hij de maten nauwkeurig
op. Dat kun-je in artistiek werk niet
doen, maar practisch is het en in
z'n leelijkheid suggestief. Bij 't praten
over zijn reizen doet hij voortdurend
alsof gij, lezer, morgen denzelfden
tocht moet ondernemen en hem
allerlei raad hebt gevraagd, behartenswaardige wenken die hij u gulweg en gratis geeft. En waarachtig,
menigeen kan er nut van hebben.
Dan nog een trekje van lust en
levendigheid, ook in zijn stijl: het
gedurig bezigen van het werkwoord
in praesens -vorm. Al vertelt hij van
gisteren, de schrijver leeft in het
heden.
Aardig boek, deze Perzische
Schetsen.
Samuel Falkland (Herm. Heyermans Jr.), Schetsen, Zevende bundel.
Amsterdam, H J. W. Becht, 1903.
De heer Becht heeft, als verscheiden van zijn confraters, de. . . . gewoonte de boeken, die hij 't licht
doet zien, voor en achter meé te
geven eenige pagina's vol met vleiende recensies van ander werk door
denzelfden schrijver aan zijn zorgen
toevertrouwd. Evenals bekende huis-
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middeltjes worden verpakt in doosjes met een vloeipapiertje er om heen,
waarop attesten van geleerde heeren.
Zoo vindt men ook op de tweede
blz. van dit bundeltje „de Pers over
Falkland's Schetsen ", zinnetjes han
gelicht uit „De Haagsche-digljk
Courant ", „Het Algemeen Handelsblad " enz., geheel of gedeeltelijk met
vette letters gedrukt, waar de recensenten geen schuld aan hebben.Edoch
— en dit is iets waarmee deze uit
geloof ik, eenig-gevrton,
is — op de allereerste blz. wordt
gelegenheid gegeven kennis te maken
met 's heeren Becht's eigen enthousiasme over zijn uitgave. En deze
beoordeeling is niet gezift, zij wordt
in extenso gegeven en de vettertjes
zijn van den criticus zelven....
Ik hoop niet dat ook deze, ietwat overdreven schijnende, kunst
gewoonte worden-beschrming.
zal. Bij mij, en wellicht ook nog bij
andere lezers, zou dit eenigen onwil
kunnen wekken, die in menschelijke
gemoederen al te dikwijls in fnuikend vooroordeel ontaart.
Ik kan hier bij deze occasie zoo
vrijuit over spreken, juist omdat er
ditmaal volstrekt geen gevaar was.
Ik kénde deze Falklandjes, ik had
ze bijna alle gelezen als feuilletons
in de krant. En zelden spijt gehad
van mijn kwartiertje. En ofschoon
sommige 't herdrukken ternauwernood waard leken, en toch heusch
wel niet „van alle tijden" zullen
blijken te zijn, o heer Becht! (maar
ik zal er niet met u om wedden!),
ik heb ze alle zes en- twintig met
min of meer genoegen overgelezen.
Die „van het paard, den gepijnigden
Falkland en de Speelbank" heeft
me 't meest geamuseerd.
Meer wil ik er maar niet van zeggen. De heer Heijermans, die in zijn
tooneelstukken bedoelt der bourgeoisie „met paplepels in te geven"
het goed begrip der moderne samenleving, ja, die in zijn gulhartigheid
zoo ver gaat ook om het genoeglijk

Zaterdagavondje der Handelsbladlezers te denken, zal zich dunkt me
toch wel eens vroolijk maken om
al de hulde hem geboden voor die
goede zorgen — zooals een koopman
lachen moet als hij commis-voyageurs
ziet buigen voor een zijner klerken,
denkende met „meneer zelf" te doen
te hebben. Heijermans, meneer zélf,
schrijft Diamantstad.

Maurits Wagenvoort, Rabbi Paulus in Filip'i. 2 dln. Amsterdam,
H. J. W. B echt, 1 9 0 3.
Men weet het, de heer Wagenvoort
is een zeer bereisd man, hij heeft
den hartstocht van het reizen. „O, te
„reizen van stad tot stad, van 's lands
„midden naar 's lands grenzen, ver„der, vèrder steeds! Neder te zitten
„heden tusschen andere menschen
„dan die van gisteren, andere ge,,zichten te zien, andere stemmen
„te hooren, broeders en zusters te
„vinden over heel de aarde! De
„wereld te bezitten als een schat
„van herinneringen, die men mee» draagt; maar te weten , dat ondenk„baar-vele, ondenkbaar -nieuwe in„drukken noch wachten om meege„nomen te worden". . „O, te rei„zen ! Te weten, dat de aarde een
„onafzienbare stad is, waarin de lan„den als straten en pleinen zijn met
„steeds afwisselend, en toch steeds
„hetzelfde menschengeleef". Het is
de apostel Paulus wien hij deze moderne globe-trottergedachten in 't
gemoed legt, doch, het moge u aanlokken of niet, dat vizioen van de
aarde een onafzienbare stad, gij voelt
dat er iets achter zit, dat de schrijver
hier een kwartiertje z'n hoofdpersoon
vergeten en zich ontboezemd heeft.
Ja, z66 schijnt deze passie den ouden
Vosmeer de Spie te pakken te hebben,
dat hij den indruk maakt veeleer te
schrijven om te kunnen reizen dan
't omgekeerde.
Hoe dit zij, aan dien reislust hebben wij menig interessant en goedgeschreven reisverhaal te danken,
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een verzameling niet bizonder diep
maar toch ook lang niet-gande
banale reisindrukken, aangename
lectuur, waarnaar ik onder 't lezen
van dezen Paulus dikwijls terugverlangde. Want ja! ik wou eigenlijk
maar dat de heer Wagenvoort altijd
op die manier van zijn vele reis
partij wilde trekken, en-impres
niet, zooals in dit boek, alleen om
er de stoffage uit te putten voor
zoo'n kwasi-historischen, kwasi-filosofischen, kwasi-roman.
Van Paulus dan, den apostel,
verhaalt de schrijver, hoe hij aankomt te Filippi om er de Goede
Boodschap te brengen, met rabbi
Silas, een wetgeleerde hem door de
„heiligen te Jerusalem ", Jacobus het
Bolwerk, en de andere nog geheel
rechtzinnig Joodsche apostelen,-enal
meegegeven als een soort controleur,
met Timótheos, „een jongeling naar
zij n hart, in de Godsvreeze opgevoed"
die hij zich te Lystre had uitgekozen
„ter opleiding in het evangelieambt" en met Lukas, een Makedonischen artsenijman, door de andere
drie te Troas ontmoet en als tolk en
gids in 't vreemde land meegenomen.
Hoe nu die vier te Filippi door
bekenden van Lukas met open armen
ontvangen worden en al dadelijk een
kring om zich heen weten te vormen
van tot Christus bekeerde en Paulus
aanhangende Filippenzen. Na een
verblijf van slechts luttele dagen in
een onaanzienlijk kroegje wordt het
viertal gastvrij opgenomen in de
woning eener nog jonge en mooie
weduwe, Chloe, gezegd Lydia, wier
winstgevend beroep in 't purperverven bestaat. Alles gaat voor den
wind, ja z66 glad dat 't saai geworden zou zijn, had niet Olympas,
de wijsgeer, inderdaad een dikwijls
amusante figuur in 't boek, voor wat
wrijving van gedachten gezorgd
en gelegenheid gegeven 't nieuwe
geloof aan de oude wijsbegeerte te
toetsen. Maar o wee! de liefde komt
in 't spel, niet de Christelijke, maar
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de begeerende I Timótheos en Lydia's
lieve stiefdochter Cornelia hebben
elkaar te lang en te diep in de oogen
gekeken en, wat erger worden kon,
Lydia zelve geeft blijken on-Platonische, en niet louter - Christelijke
blikken op den ruigen apostel. zelven te slaan.... N6g erger: Paulus,
al wil hij 't zich niet bekennen, is
niet geheel vuurvast, hij schijnt
althans zijn naaste: Uttiédius, een
belachlijken, ijdelen en verwijfden
mime, niet als zichzelven tebeminnen, hij gunt hem het knappe wijfje
niet. En 't àllerergste: deze beleedigde minnaar, opgestookt — alsof
't nog noodig was! — door rabbi
Efraim, een wetgeleerde uit Jerusalem die eens poolshoogte nemen
komt te Filippi en wien Paulus'
vrijzinnige leer lang niet aanstaat,
besluit zich te wreken, strooit lasterpraatjes uit over de Christenen, weet
het volk tegen hen op te ruien, en,
geholpen door een onhandigen streek
van Olympas (ja, die filosofen!)
Paulus en Silas voor de duumviri
te brengen, die hen geeuwend ver
negen -en- dertig geesel--ordelnt
slagen en opsluiting. Gelukkig, een
apostel, en een romanschrijver, zijn
zoo gauw niet verlegen! Men laat
een aardbeving aanrukken, die in
Filippi vele booze menschen doodt,
doch de Christenen allen spaart en,
keurig netjes, de kerkermuren slechts
aan éénen kant en naar buiten om
doet storten, zoodat Paulus en Silas
naar huis hadden kunnen wandelen,
ware het niet dat de trotschaards het
bezoek nog wenschten af te wachten
der duumviri, die natuurlijk hun
excuses komen aanbieden, echter met
bijvoeging van den begrijpelijken
wensch de gevaarlijke heiligen zoo
spoedig mogelijk uit hun goede stad
te zien verdwijnen. Aldus geschiedt.
Een dierbaar afscheid van Lydia,
Cornelia, en de overige bekeerden,
en de reis wordt weer aanvaard.
De ijver voor Christus heeft het van
Cupido gewonnen.
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Men ziet, de heer W. wil ons doen
gelooven dat het huislijk en gemoedelijk toeging daar in Filippi en dat
men zich in geval van nood van de
natuurmachten bedienen kon. Doch
hij heeft ons niet kunnen overtuigen.
Misschien was dat ook niet zoozeer
zijn bedoeling en had hij geen andere
ambitie dan een onderhoudend boek
te schrijven. In dat geval schijnt
hij vrij wel geslaagd, dank zij vooral
de vondst van dien jovialen Olympas,
— maar toch, als wij bedenken,
met welk een minzame ironie hij
Paulus behandelde, hoe hij zich die
grootsche legendarische figuur als
niet veel meer dan een goedigen
monnik of half-modernen dominé
heeft durven denken, dan zouden we
hem willen verzoeken ons voortaan
maar weer op zijn meer directe reisindrukken te willen vergasten, en
deze stof te laten aan hen die er
meer voor voelen en meer van weten.
Vera, Uit Naam van Velen, Wi
het Dagboek van een meisje, naar

het Duitsch bewerkt door Anna.
Amsterdam, J. C. D al m e y e r
(zonder jaartal) 1903.
Het doet mij inderdaad leed voor
Vera dat zij niet schrijven, voor
Anna dat zij niet beter vertalen kan.
Niet omdat ik dan voor onze literatuur iets zou verwachten van deze
dames — zij zouden 't ook waarschijnlijk niet willen, mooischrijverij,
ba! — maar alleen omdat hun
brochure dan stellig meer indruk
maken zou. Nu wordt men bij de
lezing telkens gehinderd door lachlust. Bepaald gehinderd, want men
voelt dat men met een goede en
oprechte jonge vrouw, en met een
stevig-gemeende overtuiging te doen
heeft, en men zou werkelijk niets
liever doen dan voortdurend eerbiedig luisteren.

Over de kwestie zelve zou heel wat
te zeggen zijn, maar dat zullen we
hier nu maar niet doen. Laat ik dus
volstaan met kortweg mee te deelen
dat het meisje, uit wier dagboek
eenige bladzijden gegeven worden,
na heftigen innerlijken strijd een
eind maakt aan haar bloeiend leven,
omdat de man dien zij meent lief
te hebben, naar zijn eigen zeggen,
heeft „geduizeld in zwijmel van
bloesem tot bloesem gelijk de vlinders." Men mag aannemen dat hij
met spek schiet en dat die bloesems.
in gevorderden staat van ontluiken
geweest zijn. Ook zegt hij dat het
de maatschappij is die hem „te
gronde gericht" heeft, doch ook hier
is twijfel gewettigd of de strekking
van zijn eigen woorden hem wel
recht duidelijk is; althans tot het
meisjes-denken schijnt hun beteekenis
niet geheel en al door te dringen.
Hetgeen begrijpelijk is, ofschoon
jammer.
Waarom dit boekje nu ook al
zonder jaartal uitgegeven? Vrees dat
het na dato minder goed verkocht
zou worden? De behandelde kwestie
zal toch naar alle waarschijnlijkheid
nog wel eenigen tijd actueel blijven.
Marie Madeleine, De Indische•
Rotsduif, vertaling van Meindert

Boogaerdt Jun. Rotterdam, Joh an
Pieter s e (zonder jaartal), 1 9 0 3.
Dit boekje kost een gulden. Dat
is te duur. Ook is het gebonden
verkrijgbaar à Jr .o, wat heelemaal
niet noodig was. Het moest niet
meer dan dertig centen kosten, want.
meer hebben opgeschoten kwajongens, koffiehuis -abonné's en andere
liefhebbers van zoogenaamd pikante
boekjes in den regel niet over voor
hun lectuur. Echte erotica kunnen
weer veel duurder zijn.

DE VROUW VAN KANDAULES
DOOR

KAREL VAN DE WOESTIJNE.

De vrouw van Kandaules, melieve, melieve (de avond is ijl,
en gij zijt lusteloos, en ik ben droef en moe;) de vrouw van
Kandaules, me bittere lieve, was zéer schoon....
Boven 't gewelf van hooge voetjes die stonden op teenen van
wit- randende perzik-kleur — en lichte sandalen van rood leder
gespten in een karbonkel, die schitterde op hun bogen, — waren de
klein-spitse enkels, rozig van de stompe, blijde schokjes der
bronzen ringen die ze omsloten, en bewogen, en hadden, bij 't
gaan der beenen, klankjes soms van zwaar metaal, en gaven
plezierige pijn bij 't zachte kneuzen. En rond-spoelig, maar niet
spierig, stegen de wendende kuiten in streng -gesloten gewaden,
die talrijk waren, zwaar, en alle opmerkelijk wit. Want de vrouw
van Kandaules verstond de kunst van zédig te zijn. — Ge moet
niet lachen: zedig-blijken is 't schoonste vertoon van zoet wijs wezen; en geeft het nu niet onweêrzeglijk bewijs: wie vindt niet
gaarne, in een schilderij, fijne natuur-weêrgave, en, deze echt en
liefelijk bevonden, wil dan nog denken aan linnen en olie? wie
wil niet gaarne gelooven dat deze tooneel- speler, bij juiste stem en
gebaren, is Agamemnon, of Arlekijn, in wèrkelijkheid? .... Zoo
wist de vrouw van Kandaules vooruit te treden in voortreffelijke
zedigheid, al lieten de dichte en zware draperijen om heupen en
borst — en slechts de ronde, volle hals was bloot, met de talrijke
peerlen- rangen — raden volmáaktheid, van eene gestalte die u
alleen, melieve, wat klein misschien, ware tegen-gevallen door eene
rijpheid der vormen die allicht zou beurschen. Want, was de
III
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vrouw van Kandaules zeer schoon: ze was met de jaren der jeugd
ontwandeld, eenigzins; wat men gissen mocht aan armen die breed
waren, en plat, zooniet aan heerlijke handjes zonder éen juweel,
maar schoon - alleen van de sierlijke, glimmige nagelen. Hare oogen,
— onder kort, breed voorhoofd dat amber-wazig draaide, -- waren
zwart, maar water-zwart als van starende gazellen; en 't blijft een
geheim hoe ze zédig konden blijken. Waar ze, bij andere vrouwen
onder- vonden, driftelijk hadden geleid, 'tzij naar smeltend-gloeiende
liefde, 'tzij naar medelijden die smartelijk waar' geweest: zij hield
ze open en men schrok noch verloor zijne beleefdheid; want zij
bleef schijnen onbesproken wijs en onroerbaar. En zelfs haar mond,
tusschen de rechte witte wangen rood als bloedend vleesch, en die
open was en lam van lippen, als ware hij moe van razig bijten:
hij wekte geen begeerte dat hij u bijten zou, maar gij zaagt
profijtelijk de mooie lijn groeien van éen hoek tot den anderen,
als een bogen, ontspannen, niet zeer tot schieten geschikt, maar
schoon en niet misvormd. — En aldus stond haar gelaat, met
den strengen neus der koninginnen, in 't lage kapsel van zwaar,
duister haar. En het was wel zóo volmaakt — ware 't u ook weêr
voorgekomen zonder uwe frischheid, melieve — dat men er niet
aan dacht, dan alléen het te bezien.
— Deze vrouw nu werd zeer bemind door haar echt - genoot,
Kandaules, die was een koning der Lydiërs. Hij was een vurig
en veel-sprakig man, en wel-gezind van nature. Bij kleedijen van
roode en purperen en overvloedig - gouden weelde, die lieten zijne
armen bloot, waar bruin de spieren bultten en blonken en, in
wittere elleboog-plooi en breeden pols, lagen, groen en blauw,
de gezwollen aderen, droeg hij gouden banden en kettingen waar
hij ze plaatsen kon, en hechten; en om zijn haar dat, lokkig en
zwart en glimmend, achter zijne ooren hong tot laag op de
schouderen, wond hij vuur - kleurige linten, die wapperden. Zijne
hoog -hakkige schoenen, uit - gesneden, toonden de naakte teenen,
de groote door een leêren riemken gescheiden — waar zaten ringen
van niet gemeene pracht. Hij omgordde bij gewoonte geen zwaard,
niet een krijger zijnde; maar zijn gestikte sluier droeg een lang en
veerig riet, waarmede hij, lachend, zijne slaven sloeg, en wees
de wendende gebaren der lans - dragers als hij ze, zeer ernstig, voor
hem stappen deed, en wandelen in velerlei bochten en zwenkende
gangen. Zware sieraden lagen en hieven op de breed- ademende
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borst, die kraken deed de zijden keursen. Zijn dikkende buik belette niet, dat zijn tred was jong, en vlugger dan koninklijk. En
koninklijk was evenmin een baardig gelaat, dat gul leek als eene
,avond-zon, en lachte met kleine melkige tanden tusschen de dikke
wakke lippen, en gloeide in somber -laaiende oogen, en blij was
in den neus met wonder- bewegende vleugelen. -- Kandaules was
•een man van barstend.schaterende mannelijkheid, die zéer zijne
vrouw beminde, en ieder zei, die wilde geven gehoor: „Ik heb de
schoonste vrouw! Ik heb de schoonste vrouw!"
— Had hij ook luimen, dat hij haar kletsend had willen slaan,
om de vreugd die hij had zulke schoone vrouw te bezitten: hij
was voor haar vol teedere vader - zorgen, en verteederd, somwijlen,
-om zijne zorgelijkheid. Hij deed haar slapen in de koelste kameren,
(want in Lydië is het vrij warm, melieve,) en koos voor hem- zelven
,de vertrekken waar, ten Westen, de zon het laatst en het zwaarst
had gebakeld. Wat, bij een man, een mooi bewijs van beminnende
opoffering mag heeten. En hij had voor haar een stoet van de
•schoonste dien - vrouwen en slavinnen gekozen, en bleef haar nochtans getrouw; hetgeen haar, nietwaar, vleien moest. En schonk hij
haar juweelen, die ze niet en nooit en droeg: hij was niet boos
•en had geen achter - docht; want zijne liefde was zeer groot, en ze
bleef branden in zijn lichaam met gelijke warmte. Zoo bezocht
hij haar dikwijls, in hare kameren, met steeds vernieuwde blijdschap; en hij had ze zoo lief, dat hij niet vroeg of ze hem beminde.
Want zij was eene zéer schoone vrouw, — hoewel, voorzeker, niet
zeer jong meet. .
En ook buiten den paleize beminde hij haar zeer. Háar was
het, dat opgedragen werden de talrijke feesten waar veel spraaks
van was door heel het rijk, en men kwam van tot uit de woestijnen
om ze bij te wonen. Zij werd er — want Kandaules, buiten de
gewoonten, hechtte aan hare aanwezigheid, naast hem, dat hij
haar toe mocht spreken, met fluistering — zij werd er heen geleid
-in gesloten palankijnen, zij en hare dichtste volg-vrouwen, en
verscheen der menigte wit en zeer gesluierd, zedigheids-halve. En
aldus deed ze beter begeeren en spijtig zijn, en nieuwsgierig dat
ze ware gekomen met ontdekt gelaat.
Zoo waren dan onder haar de spelen: tijgers die krompen onder
van- boven - schietenden pijlen, en vermakelijk gebrul hadden, tot
_zij sleepten hun lichaam naar den hoek waar, het gouden oog
,
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gebroken, zij sterven zouden; ever- zwijnen die, getergd en verwoed , alle borstels recht en bloed in de blikken, gingen ploffen
op menig-vuldige, sterk -gedrilde speeren, — en welk gelach als
een der lans-voerders om - tuimelde bij al te grooten schok van
het dier! —; of bedaarde beren die menschen- schouderen zeer kalm
open -klauwden; of 't geweld-zelf der brons -bevuistte athleten, gezonden uit Griekenland, — waar ook de zangers te huis waren,
die kwamen hier vol schoone verhalen van gevecht; en de fluitspelers met zoeten mond (maar deze werden minder geacht).
En zij, de vrouw van Kandaules, sprak, bij 't schouwen, geenee
woorden, maar hare oogen, in de smalle spleet der sluiers, volgden
de vechters die schonkig waren en schoon; en, zag ze dan neêr,
eens, op den koning: deze dacht dat ze hem zoet toelachte achter*
de dichte doeken, en hij was blijde en aangedaan, en zeer gelukkig.
En 't feest, met den avond! eindigend: 't gouden palankijn droeg
haar, onder volks -gejuich dat Kandaules fier miek, terug ten paleize-;
— en 's nachts dan, als de maan groen was in de gaanderijen,
gleed zijn schaduw over de weérkaatsend -marmeren vloeren, naar
háar toe, dat hij haar spreken zou, en meédeelen zijne groote
vreugd. Maar vaak sliep zij onder de twee-bekkige lamp, die licht
walmde. En Kandaules keerde terug, en dacht, dat hij zulke
schoone vrouw had ... .
— En of de Koningin wel van Kandaules hield? Werkelijk,
zij hield van hem; wèrkelijk. Had ze hem dan niet de gunst verleend, zijn echt-genoote te zijn? En de vrouwen houden van Be
of zijn: zoo ziet men er vele -mane,dizgustwrn
ingenomen met zeer léelijke mannen, en 't is van een slechte
vrouw, dat ze zich niet hecht aan wien ze heeft geduld ...
Kandaules' vrouw nu vergat gaarne en gewillig dat hij haar, van
slavin die 't vlies der schapen tintte en woef, tot heerscheres over
zijn hart en zijne talrijke volkeren had geheven, om zich alleen
te herinneren dat ze hem had gegeven hare jeugd en hare schoonheid: aldus was hare gehechtheid aan hem gróoter dan de gehéugenis dat hij haar wèl had gedaan. En dat was bijna liefde:
heerschende liefde, die den beminden gunstig is. — Maar niet
zonder eenige verveling, zooals elk heerschen.
Want zie, die Kandaules: hij was zeer geruchtig. Hij was als een altijd - dolle, gichelende lente-wind in jong geblaért, sloeg zijn
levendigheid aan tegen de koele kuischheid van hare blanke,.
-
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dichte gewaden. Al zijne bewegingen waren als een aangrijpen:
aanslag, haast, op deftigheid; en zijn lach klonk haar bijna als
een zeer vernederende oor-vijg. Hij had woorden als peper; en
gansch was hij haar eene onaangename aanplekking. Zijne huid
glom; zijne lippen waren vochtig. Hij beminde haar zeer, maar
niet met liefde als de hare. . . . Zij was eene zeer schoone vrouw,
nietwaar? — Maar ze had ook, niet-waar, den zin der zedigheid.
En ik geloof niet dat Kandaules deze bezat in al te hooge mate....
Hij was een zonderling man, en niet als de mannen van dezen
tijd: de vrijheden die zijne vrouw hem te harentwege toeliet,
hadden hem niet van haar verwijderd. Want zijne liefde was gebleven drift, hij niet een man met goed-kalm redeneerende hersens
zijnde, noch met zenuwen vol aangeboren matheid. Hij was een
mooi, levend man, en krachtig, en zonder fijne maniertjes, een
geruchtig man, in liefde, en zonder sentimenteele ingetogenheid.
— 'tGeen haar verveling was; want zij gevoelde te zeer dat
hare liefde was geworden, tegen -over de zijne, een regeerend toegeven, eene over-gave met mis - prijzen en onachtzaamheid van eene
jeugd die loomde, zwaar geworden en rijp. — Melieve, melieve,
dat moet treurig zijn, als men afdoend aan 't beredeneeren gaat
op 't stuk van minne, waar de andere - beminnende nog bloot leeft
van ondergane harts- tocht! .... En de vrouw van Kandaules was
niet zeer jong meer in den lichame; zij had zich — niet koninklijk,
maar vrouwelijk naar de wijze van die geen verlangen meer
kennen — geweven dat kleed van bescheidene, zelf-verloochenende
deftigheid, (waar ik nu al genoeg van gesproken heb,) dat zoo
passend staat, maar, op uren als deze nu, melieve, lam maakt,
en boorde-vol van leed .... Ze beminde Kandaules, wel-zèker.
Maar in haar groeide een geheim als een aan - wassend en harderwordend koraal -boomken; en, dierf ze 't in den beginne niet goed
gelooven: het streefde en porde weldra hare liefde door. Het vertakte in hare dagelijksche gedachten. En 't zou hebben gebleken
tot in hare gebaren, zoo de vrouwen niet zoo goed wisten te
bewaren hun eigen geheim, zijn ze ook kwistig met dat van
anderen: daarin verschillend van de mannen .... En dat aan
geheim was, dat de lichamelijke liefde van haar man,-weldign
waar ze nog niet van walgen dierf, — want ze lei haar-zelve bp
van hem te houden, — haar steeds denken deed aan eene andere
liefde, van meer eenheid naar den geest; van fijneren smaak, al
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sloeg die smaak misschien over in bitterheid; van beter begrip —
jawell — der zedigheid en der gepaste manieren: geen tumult,
geen oproer meer van liefde; maar even -veel genot bij een langen,
wakken blik, een stil en haast-onverschillig woord, en in den
kus-zelf iets vrooms en heiligs .... De vrouw van Kandaules was
niet zeer jong meer....
Ja, ze beminde den koning nog wel; maar hij kon worden nooit
vrouwelijk genoeg, nooit smeltend -affectief, niet sussig- gevoelig
genoeg — hij had zelfs nooit begrepen, dat de grillen van zijne
vrouw hem hadden moeten wezen een heil-volle meter van hare
gehechtheid, — dat hare liefde niet dralerig zou keeren in eerie
andere, minder eenvoudig, maar meer gesmukt, en die niet lang
toch zou haperen en toeven uit de assche op te vlammen, vond
ze haar wit....
Ze vrind haar wit: het heette Gyges. Niet moeilijk, die vondst,
overigens: ze werd haar geboden door Kandaules -zelf, die zich -zelven
aldus, zoo 't gemeenlijk gaat, een tegen -dinger schonk. Flink op
zijne dubbel-spierige, gespannen en pezige kuiten, was hij rilde toch
van afhangende schouderen en keurig-lijnige armen, en, op breeden
hals, had hij niet het edelste kroezel-hoofd, smal en fijn - kleurig,
blauw-oogend, en de lippen als een kers, die niet dompten nog in
een baard? Zijn rechte neus en zijne kleine schelpige ooren waren
zeer jong nog, en zijne stem diep en aangenaam. Lieveling, als
kind, van den koning, en schoonste knaap van zijn schoonste
slaven-paar, had deze hem laten oefenen, heel jong, in spelen en
dravend paard-rijden, en hanteeren van wapenen, gemaakt naar
zijne hand. Hij dan, een jongeling geworden, in de jaren dat zijn
stem- geluid aarzelde in zijn lachen, en zwaarder werd, en begonnen
te koken in zijn hersenen de geboren driften, die angstig maken,,
werd gestuurd naar Griekenland, 'dat hij leeren zou de edele
kunsten van spraak en zang, en worden een man van gezette
geleerdheid, goed-dienstig in den Staat, even als beleefd in de gezelschappen. Hij ging er heen, en kende de vrouwen, en ze waren
hem weldra een afkeer, want de zoet- glimlachende wijsheid der
Hellenen had bij hem, niet-rijpe en matige Azieaat, gedaan, dat
het genoegen van het hekelen hem belette, weldra, te merken de
schoonheid die in alles is. Hij leerde er ook de wetenschappen,
die heersch -zucht bij hem verhieven boven liefde. Hij werd een man
vol rede-kunde die handig draaide en aangenaam, te zijnen bate
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steeds. Ook werd hem voornaamheid eigen, en de kunst zijne
gedachten te omwazen van sierlijke woorden .... Zoodat hij naar
Lydië keeren kon, vol-leerd.
Hij was er de onomwonden bewondering van den koning; want,
bij zijne lichamelijke schoonheid, niet geslonken, die deinde in de
lijnen van borst en buik onder spannende kolders, en wies uit
smalle knieën naar de bonkige dijen, — en zijne handen waren niet
zwaar geworden, — blonk uit blikken en manieren, en 't streelen
der woorden, de beschaafde beleefdheid, die tevens wijzen raad
gaf, en geven zou. Ook droeg hij kleeren die, niet schitterend wel,
waren van schoon -teekenende snede; en zijn zwaard, niet groot,
was licht en machtig. Kandaules woog het in zijne hand, sloeg er
meê in de lucht, en zijne bewondering steeg er -van voor Gyges,
die werd hem een vriend, dien hij haast eerbiedigen kinderlijk-blij
vertrouwde in al zijne zaken, en leidde tot binnen de vertrekken
zijner vrouw, haar te toonen hoe treffelijk en kiesch hij van
omgang was.
— De vrouw van Kandaules beviel hem geens -zins; althans, eene
zekere schaamte tegen -over zijn dor en sarrend scepticisme, liet hem
niet méer toe, (en 't was vel) dan haar te vinden eene schoone vrouw,
niet zeer jong meer. Die schaamte belette hem zelfs, uit eerlijkheid,
alle complimenten. Hij was onder dezen die, drift te boven gekomen of smalend om alle drift, slechts met harden en gedwongen wille-keur nog vleien kunnen, 'tzij in woord, 'tzij in daad: nog
niet laag genoeg, om hondsch te kunnen liegen, maar zoo nuchter
reeds de trappen afdalend van den bitteren waan dien ze waarheid
noemen, omdat hij zeer diep huist, — benèden al wat hem vroeger
lief was, — dat ze nauw nog een klein zerkje blauwe lucht zien,
té klein om het een hemel te kunnen noemen. Aldus was Gyges:
er niet zeer onder lijdend, omdat hij nog zeer jong was. Het hoorde
zoo, meende hij; want de Grieken hadden hem wél hun levensscherts geleerd, die in hem overigens was opgegroeid tot grijnzende
karikatuur; maar hun schoonheids-min had hij niet bemachtigd,
geen Griek zijnde, nog hun vergeten van alle theorie, waar schoons
bewondering gaf. En de heerlijkste vrouw, hoe zij tergde, mocht
zijn bedenkend vergedachtelijken niet overwinnen.
— Was hij dan van koelen aard? Geens-zins; maar harts -tocht is
weg te redeneeren, licht te omscheppen in een minnarijtje: hoogste
punt van wat zijne levens - beschouwing toeliet. Nooit (dan van eigen
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leer) gefopt, dacht hij met vrouwen wél te mogen keuvelen, en
vond het grappig ze, bij zijne zoete woorden, haast verliefd te
maken, al deed hij zelve nooit valsche minne - bekentenis; naar 't
scheen hem belachelijk zélf te verlieven: daarvoor waren er te veel
vrouwen ter wereld, en hij was toch een schbone jongen.... En
kreeg drift soms boven -hand: hij was beschaamd over zich-zelf, en
lachte om zijne al te gewone menschelijkheid. — Want vreemde
kultuur had van hem gemaakt, dat hij dacht eerst dán goed te
zijn, als hij 't verkeerde was van zijne land-genooten ...
— Aldus verscheen hij der vrouw van Kandaules, die hem zag
schoon, ernstig van gelaat, zeer beschaafd, gepast in de gebaren,
en hem raadde — wat hij niet was — vol fijn gevoel, in alle
zedigheid: een spiegel van haar-zelve, een vermooiënden spiegel....
— Melieve, en zij beminde hem, na eenig stribbelen van de rede
die zei dat ze toch den koning beminde. En, omdat Gyges aanvankelijk hare liefde niet scheen te merken, al droeg ze thans voor
hem ontbloot en zeer leesbaar gelaat, beminde ze hem méer nog;
en, omdat Kandaules haar nieuwe liefde niet en merkte (want zij had
er een beetje willen onder lijden: dat lag in hare natuur) , ging ze
hém haten, met een haat die kankerig- schrijnend dag bij dage
aanwies, en waar-aan ze trachtte niet te gelooven ... .
— Bezie me die geboren passie, hoe zij groeide' .... — Toen
't Kandaules was, de eerste geliefde, hoe had zij gesidderd bij de
eerste aaien over hare spierig -harde leden en dankbaar geheven
hare natte oogen, en ze zalig gesloten, en geboden haar mond aan
zijn kus, zoo licht, zoo licht in een liefde-lucht vol zoele geuren,
walmend om haar, warm-frisch op hare wangen, zij zoo vrij thans,
en zoo blij een koninginneken, dat van alles genoot, van dagen en
gewaden en nieuwe juweelen, alsof ze, een kind, er van snoepte,
de oogen wijd van stralend heerlijk-vinden. En haar echt -genoot,
haar échte echtgenoot, zij hield zoo stormig van hem. Hare vaste
armen waren om zijn hals eene kroon sterk-gevlochten. Ze was
van hem; ze was hem erkèntelijk dat ze van hém was: zijne
vrouw, gansch zijne vrouw....
— Helaas, hare armen hadden zich ontsloten, die werden onvast,
en breed .... En dat de beste sausen kóud worden, melieve! —
En nochtans was Kandaules niet veranderd, noch koeler geworden
en minder verliefd. Zij had telkens nieuwe juweelen, zij móe van
juweelen- dragen; en.
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Nu beminde zij Gyges .... Het was heel anders, en zij had eenige
schaamte bij gedenken van vroeger. Want thans beurschten zonder
lusten hare leden. Hare schoonheid, die groot was, werd als die der
beelden welke, niet nieuw gehouwen, murwig mergelen en putterig
worden onder tokkelen van regen en aanblazen van wind, houden
ze ook de mooie lijnen; en, angstig, huilde zij haast, als ze voelde
hoe ze niet meer was vérig van vleesch, en haar lichaam niet
langer als van mannen - wordende knapen. En ze treurde zelfs,
dat ze niet zoo blij meer minde, als te eersten male.
Maar des te behèndiger, wist ze, en, daar zij veroveren moest,
met meer spel van indringendheid. En moest ze ook vrij-waren
alle zedigheid — en zij deed het zonder huichelarij, want het was
haar zeer eigen geworden, —: haar oogen, lonkend met ingetogenheid, en 't pronken met sierig doen van handen en gangen,
en de buiging van haar stem, — zooniet meer frisch lokken van
eene uitbundige jeugd die om liefde gilde, — spraken zóo, dat
men het wel zou merken, hoopte zij. — Ach, hadde men het
eens niet gemerkt! Zij schrikte ervoor, getreden uit eene trotsche
vree, die niet ongelukkig was, om af te dalen in den tuin van
een nieuwe liefde die niet heillijk zou zijn, misschien .... Zou
verveling wellicht als eenige dochter angst baren? — En nooit
had ze zoo gevoeld dat ze niet zeer jong meer was, al kamde ze
zelf thans heure haren, om te zien hunne zwarte, matte lengte;
al bereidde ze zelf het reuk-werk der baden; en koos de spijzen
der malen die haar niet verzwaren mochten. Want zij beminde
thans met gévende liefde, en niet ontvángende, en hare opdringende zorg was, dat men de gave schatte, en naar waarde dankbaar aanvaardde.
— Het werd de eenige oplettendheid harer dagen. Vroeg ze er
hem niet recht -streeks om, zij wist, bij Kandaules, de gesprekken
zóo te mennen, dat hij het zèlf over Gyges kreeg, en uitbundigen
lof had over zijne kundigheden: hij was zoo behendig gebleven
in 't voeren der paarden over de goud-wolkende zand - vlakten der
wed- rennen, als hij het geworden was, met zoeten mond te reden
over de wijs -geerte van Epikouros (of was deze nog niet geboren,
melieve?); hij was jong, maar zijne jeugd schaadde niet zijner
wijsheid; hij was schoon, maar zijne schoonheid was nooit aan
pronken. En hij was een zoo bescheiden vriend: nooit-stelrig,
beantwoordde hij Kandaules' loven van zijner vrouwe schoonheid,

522

DE VROUW VAN KANDAULES.

dan met ingetogen eerbied, zeggende dat hij 's konings vreugde
deelend was, omdat deze had zulke uitstekende gade ....— Aldus
verhaalde en herhaalde Kandaules, en zijne vrouw had koude als
zij het hoorde van eene bange rilling die dóor haar voer. En ze
had medelijden om haar echtgenoot, en een vromen schrik om
zulke groote liefde, die ze dien Gyges ongemerkt toe- droeg. Och,
zoo treuriglijk ongemerkt, zoo jammerlijk alléen beminnend, en
zoo schrijnend -laaien in heur hart dat het haten leerde! ....
— Aldus méende ze, en was zeer wan- hopend soms. Maar
Gyges had wél alles gezien: en wat zij deed met geoefende gebaren, waar 't spontane eener jeugd niet meer spreken mocht.
Heur aarzelen verdook niet haar verlangen, noch nauwer sluiten
van haar kleed dat heur hart er zeer fel onder bonzen moest.
En hij vond het wel aardig, aldus bemind te worden, hoewel
toch niet gevleid; want zijne ijdelheid heette nauw nog heersch- zucht,
daar hij smaalde om al 't vergankelijke van wat stof is, en alleen
eerde den geest, wel wat zeer uitsluitend. Toch deed het hem
niet onaangenaam aan, die passie hem toe-waarts, van eene vrouw
wier schoonheid hij dagelijks roemen hoorde door haar eigen echtgenoot. Er kwam zelfs bij hem eene bedekt- schertsende sympathie
voor haar; en, was ze hem nader, dan bezag hij ze niet meer
met de eerste onverschilligheid, maar hij vond het vermakelijk
haar met zijne blikken te volgen. Gelukkig sloeg hij ze in tijds
neêr, voor zij om-keek, traag wendend haar hoofd: want zij hadde
wel kunnen denken.... — Neen, bepaald, zij wies, zooniet in
zijne achting, dan toch in zijn goedertieren dulden dat zij hem
beminde, — naar -mate, overigens, dat die Kandaules hem sullig
ging lijken, belachelijk in zijn wulpsche vetheid, en, wie weet,
niet best gepast bij eene vrouw die, was ze ook eene vrouw,
misschien toch beters waard was ...
Oh, hij droeg haar geene genegenheid! — Maar ironie leert
verduldigd zijn. En 't was met goed geduld dat hij die liefde om
zich liet ranken als een wilden rozelaar, en hij had pleizier haast
bij de prikken der kleine doornen die waren, bij de koningin, in
oog en woord, te eiken dagen, te zeggen, geheimelijk, dat ze

was gansch van hem, gansch van hem.
— Want, bij zijne gewaande onverschilligheid, werd háar durven
dringender. Er gewerden hem brieven, niet onder -teekend, als-dat
een vrouw stierf om zijne liefde. En in zijne kameren vond hij
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nieuwe gewaden, die hij erkende, hoe hij gezien had dat de
koningin ze stikte in de lange na-middagen. En sprak men thans
over feesten en spelen, hij hoorde hoe zij zuchte, en, hij roemende
een ros of een wapen, zij het hoofd met treurnis in de oogen van
hem af-keerde, en niets en zei. En zij scheen hem zeer ongelukkig, — en hij dicht er aan, met nieuwsgierigheid en eigen
verwondering, als hij haar lang reeds had verlaten; en die Kandaules, vond hij, was toch heel dom en heel onbeleefd, zijne
vrouw aldus ongelukkig te maken. Want het was immers zijne
schuld, dat zij hem niet meer beminnen kon ... .
Aldus groeide om hem de schietende egelantier van hare liefde,
en langzamerhand omstrikte hij hem, en lei zijn leden vast, en
miek onmachtig zijn wil. Hij ging, ernstiger thans, ontleden den
aard dier liefde, wist wel dat ze niet zuiver -passisch kon wezen
na een Kandaules, giste dat ze zocht ander genot: van den geest,
voor zoover eene vrouw geestelijk genieten kan. Neen, wel neen,
hij beminde haar niet. Maar zou hij zinken tot de gemeenheid van
minne -koozerij, waar de omstandigheden eischten, misschien, van
hem eene mannelijke, stuttende vriendschap? .... En dat ze hem
beminde was hem geen hinder daartoe; neen: hare liefde hinderde
hem niet, geens -zins. Hij onderging ze, alleen wat gevleid: gelijk
een zieken - diender die wel soms met verveling zijnen zieke oppast,
maar hem dankbaar is, al zal hij 't wellicht met wrevel beantwoorden, als deze hem toespreekt met zachte woorden van
erkentelijkheid. Aldus was de minne van Kandaules' vrouw wel
eenigzins klemmend-onaangenaam, liet hij ze zonder geestelijk verweer op hem wat dieper inwerken, maar ze streelde toch, en —
hinderlijk? .... Neen: hij kon het wel lijden, hoewel hij het toch
achtte beneden alle waardigheid het blijken te laten.
— En nochtans naderde hij haar nog alleen als in eene schuchterheid: hij ongedwongen -sprakig, vroeger. En waar hij zoo meester
was geweest der woorden, aarzelde tháns zijn keus bij alle verhaal,
blijkend wèrkelijk verlegen dat ze mochten klinken ongepast. Oh,
hij beheerschte zich - zelven nog; bang echter te laten ontsnappen
een dier korte, vluchtige merkjes van reikende genegenheid, —
bevreemdend eerst en klemmend daarna en lang nog, haast bekommerend en toch zalig nalevend, als de geur van een plotsgeroken ruiker rozen, die niet was opgemerkt — dier wenkjes
waar hij gezien had dat ze zoo machtig zijn, ook op wie het
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schertsen verstaan over zich-zelven .... Daarbij, die genegenheid
bestond toch niet 1 ... .
— Ze bestond, en de vrouw van Kandaules twijfelde niet langer.
Hij aarzelig-eerbiedend en behoedzaam thans, werd zij gezellig en
lief-innemend. Het werd haar, in hare zekerheid, met hem een
ongedwongen kouten, buiten alle gekeuvel óm dat minnerij kon
schijnen. Het was wel-doende rust als na eene lastige verlossing;
zoelte van den avond na fellen middag; iets echter met zeer indr?ngerige onverschilligheid, eene onschuldige zoetheid na harden van
een brand die was gaan liggen hoe ook niet uitgebluscht; koelte
van wijn, die toch wel koppig kon werken gaan.
Zoo, bij dichtere, hoewel vreezige bezoeken varf hem, toonde
zij Gyges stoffen die ze had laten weven, de breedte er-van een
rijk - dubbelen vadem, — en dan, onachtzaam, tegen 't licht aan, de
ivorig- dichte doorschijnendheid der onmerkbare mazen. En toen
vroeg ze, of Grieksche snede paste bij Lydische gestalten. En — of
de Grieksche vrouwen schoon waren. En Gyges merkte dat ze niet
zag naar hem, en hij zei dat hij de Grieksche vrouwen nooit goed
had bezien; en zij dan, ter zijde, vragend, „een Lydiër zijnde ?"
antwoordde hij met eenigs -zins gekrenkte fierheid en toch verlegen
haast: „Ach neen, ach neen!"....
Of zij liet bakken lichte pasteien, en, Kandaules aanwezig, proefden zij gedrieën er zoete en kille dranken bij, en dan roemde zij
met ernstig gelaat het geluk der huiselijkheid, bij den man dien
men bemint, en alles éen in beider gedachte. En dan lachte Kandaules zonder gerucht, gevleid en zeer verliefd. Maar Gyges had
begrepen....
Of nog: er trokken vele slavinnen door de kamer, dragend op
het hoofd (en mooi was de lijn, die uit den hiel deinde over kuit
en heup, steigend naar spannende borst en graciel-hoekigen arm
die boog over den last,) dragend veel linnen naar de wasschende
bronnen. En, met witte stem, vroeg de koningin hem of hij er
éene schoon vond. En Gyges dorst niet te antwoorden, dat hij het
vrouwelijk lichaam haatte, met heusche vrees haatte, zoodra 't niet
meer geleek dát van een heerlijken jongeling, pezig -hard gespierd.
En dat gevoel was zeer echt in hem, als een geliefde netelstruik: hij heeft zoeten smaak en brandende verwonding. Het
was bij hem gevoel geworden, na, in lange gewoonte, gedáchte
te zijn geweest: zonderlinge tegen -natuurlijkheid. Zijn brein had
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hem eene ziel gemaakt uit het bezinksel van veel en allerhand
geredeneer. Zijnen natuurlijken toestand ontworteld, kon hij alleen
nog gehoorzamen aan de aangeleerde begrippen die hem eene
nieuwe psychische natuur moesten geven ..... En aldus zijn wij
allen, melieve, die ons niet verbéesten om bij onzen oorsprong te
blijven; want mannen zijn nog meer ingewikkeld dan gij vrouwen,
o mijne onbegrijpelijke geliefde ...
Aldus was Gyges. En wilt ge gelooven dat hij begon er onder
te lijden?. . . . Zijne jeugd was een fakkel die alles had uit-geschroeid
wat hij, aan gedachte en opvoeding, niet uit Hellas had meêgebracht: en hij was dom blij geweest, dat hij kon lachen, zonder
dringende begeerte, om de vrouwelijke schoonheid, en hij vond
het innerlijk -weldoend. Maar thans: hij wist die vrouw van Kandaules op hem verliefd; hij moest ze haten; ze moest hem ergeren
om hare pappig-beurschende schoonheid (en te eiken dage zag hij
beter dat ze niet zeer jong meer was); hij voelde zich haast vies
dat ze hem beminde. En toch was hij onzalig, dat hij alleen die
vrouw nog in gedachte en om de gedachte mocht lief- hebben. En
die ergernis, en die onzaligheid: ze waren hem, vormings- wille,
een wreed plezier, en 't genot van pijn-gevoelen.
— En nochtans, besefte hij wel, was zij zijn leven niet gansch
vreemd meer; niet meer gelijk een beeld-werk dat men goed en
met belang- stelling beziet, en er later over na-denkt, maar dat u
geen tranen zal laten weenen om zijne afwezigheid, of mede - lijden
gevoelen, over- peinst men de treurende uitdrukking van gelaat en
gebaar. Het was — al beminde hij ze werkelijk toch niet —
geworden, bij wijlen, een bitter denken aan haar, iets als haar
te verweren, gedwongen en toch genegen, tegen .... Hij kon
niet goed zeggen tegen wat. --- Ja, maar die Kandaules, die was,
toch lomp-belachelijk;... al moest hij dan weêr, sarrend en
wrevelig, zich - zelven toegeven dat hij en zijne vrouw wel best bij
elkaêr hoorden: zoo'n saterige bosch-god en die schuchterige
nimfe....
— Aldus verwijlde hunne weifelende verhouding, en de stilten
waren lang die gaapten in de gesprekken: zij, hare liefde op hare
lippen als eene roode morgen - bloem, wijl ze, de oogen neêr —
en hij zag het rag der fijne blauwe adertjes over de schalen diesomber-schaduwig wimperden — stikkend, lankmoedig en gelaten,
met lang gebaar, verhaalde in 't linnen, dat kleurde van hare-
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zijden draden, de daden van een ever jacht tusschen de oplijning
van twee schoone palm-boomkens; maar hare liefde liet ze haar
lippen niet ontvallen; — hij, Gyges, met drogen monde tinweerzin om zich-zelf, plooiend zijne beenen onder zijne zitplaats, en
angstig, — en bang voor eigen antwoord, dat zij bekentenis uiten
zou.... Zoo draalden de dagen, Kandaules weg, die zijner vrouw
Gyges liet, haar te vermaken: want eindelijk had hij hare verveling
meenen te merken. En wie zou, dacht hij, haar beter onder - houden
dan fijne Gyges?....
— Tot, op een morgen, de gebeurtenis zou zijn, die beslissen
moest....
Voorbereid of toevallig?.... Maar wie zegt dat in 't een geval
of in het andere de zuiverheid van het gevoel ware grooter geweest,
of minder? En roeien vrouwen niet steeds naar de uiterste oevers,
waar mannelijke voorzichtigheid, over- denkend, wijlt in de goede
midden - vlakte? Want vrouwen, in laatste schurkerijen, handelen nog
buiten alle beginselen, geen menner hebbend dan onmiddellijke
gewaarwording, zonder gevolg van toetsen en bespiegelen, of rijpen
tot gewogen gedachte....
— Zoo vond, wijl hij binnen-trad om den groet, die hem te elken
dage was als eene wassching van kil water maar niet onaangenaam, en
hij gewoonlijk werd ontvangen in ordelijke sierlijkheid, bereid sedert
lange geerende uren, — vond Gyges, daar ze snikkend lag, languit, op een rust-bank, 't aangezicht in kussens gedoken, nauw in
't gewaad der nachten en onaansprakelijk van diep verdriet, de
koningin. Hij naderde, onbewust in snelle passen, en, verteederdangstig, wilde zeggen: „Gij weent, meVrouw?" Maar hij vond zich zelven terug, sprak geen woord, en bleef staan op afstand van drie
ruime stappen. Hij zag, vermisnoegd, inèens, de schokkende lijn,
bij 't snikken, van hare heup. En hij ging verwijderend, omziende
toch, als zij wende het hoofd, toonden oogen fonkelig- brandend
na heet weenen, open- drogen mond, vuur op de lage wangen. Dan
trad hij weder haar toewaarts. Een gebaar van heur arm deed
schuiven naar den elleboog de breede plooi-mouw. Hij hield niet van
dikkende armen .... Toen deed ze haar oogen toe, en zuchtte....
Hij bemerkte op mat- marmeren plaveisel de schaduw van een
blaadje, die bibberde.... En hij had toch medelijden .... — De dag
was vol melkig-onschijnende zon; onder de dagen éen zooals hij ze
lief had, dat ze hem niet over-heerschten of mieken gedachtenloos.
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Hij was hier-heen gekomen, gemakkelijk in eene lichte geaardheid,
over de binnen- plaatsen. Er zong een vogel, en hij dacht aan droeve
Philomele, zonder schamperheid in zijne luim.... Toen vond hij
haar, dat ze weende....
— En zij zuchtte: „Ach Gyges, Gyges!".... Eene harer handen
haakte aan den bovenrand van haar kleed, dat schoof en bloot liet een
deel van de borst. — En stil begon ze, met hikkend zwelgen van
haar keel: ,.,Ach, dat we ons eigen onheil bereiden 'lijk een veroordeelde zijn eigen doods-hemd! .... Was ik niet gelukkig? En
wat had ik misdaan om 't niet langer meer te zijn? .... En thans,
zoo gansch alleen, zoo gansch alleen ! ...." Ze zweeg, en zag ter
zijde Gyges aan, die vol bedremmeling was. En ze verhaalde,
doffer, met strakken blik: „ Heel den nacht was Kandaules hier.
Hij mocht licht-brandende wijnen hebben gedronken. Hij was zeer
verliefd. Ik was als zijn kindje, en hij zag niet dat ik weer-spannig
was. Waarom? Ach ! .... Hij vleide mij, had woordjes die me
haast deden weenen. Hij noemde mij zijne schóone, schóone vrouw.
En ik was als met den dood in de leden, en ik kon niet antwoorden, niet éen gebaar .... Hij sprak van u met vreugde, van u,
Gyges. Toen barstte ik uit in snikken .... o Gyges, Gyges! ....
Hij wilde me sussen, stak al de lampen op; wilde luide blij zijn,
dat ik het wierde .... Maar.... En hij is heen - gegaan, met heel
veel spijt, Gyges. — En ik heb zoo'n koude nu" .... En zediglijk
dook ze weêr haar schouder. Zij zweeg. — Gyges, met hangende
leden, niet roerend, zag in zijn brein opeens een bespottelijk tooneel
van oud - wordende Kandaules welke tot zich haalt de dikkende
koningin die afwendt een pruilerig mondje en schudt het loggend
lijf als een weer-barstig school-kind. En dan, dat de koning verschrikt óm- loopt, niet vindend vuur-keien voor 't verlichten der
kroonen. En dat hij dan heen-gaat, Kandaules, heel lastig, maar
toch met verdriet. . .. — En zij. Ja, ze was toch niet zoo belachelijk als hij .... En bij 't denken aan haar , vergaat zijn plotse lust tot
proesten. Hij heeft weêr medelijden; en, wen zij hem met tranenblinkende oogen beziet, zucht hij half en gaat, in pijnlijke verlegenheid, zitten.
Hij vond geene woorden. De toestand scheen hem nu niet uit
geestig, zoo hij hem bij anderen waar' voor-gekomen. Hij-bundig
zuchtte ander-maal, half. Hij schoof eenigzins nader, en hij zag dat
ze had opgehouden te weenen. Hij hoestte even. — Toen herbegon
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ze, zeer kalm, zonder hortende stem, en wreef eerst met de omgekeerde hand over oog en wang:
„Gij wist toch alles; gij wist toch alles, Gyges, die mij zoo goed
moet begrijpen. En ik weet wel dat alleen uit éerbied ...."
En Gyges knikte, ernstig, haast gemeend.
„Maar nu.... Ik kan het niet meer dulden. Hij is me recht
pijn. Ik kon hem lijden vroeger, maar nu is hij mij-strekch
schrijnend lijden. En zijne haren zijn zoo vet van reuk-werk. . . . —
Hij bemint me. Hij heeft geene bij-vrouwen. En 'k heb schaamte
dat ik hem haten moet. — Hij omvat uw polsen niet, of krenkt
u. Zijn kus brand schand- merken in uw voor- hoofd..... O Gyges,
waarom verhaal ik u dat, gij die het hebt begrepen? Maar ik
weet: kieschheid; hij was uw vriend .... Hij is uw vriend, gij die
mijn vriend niet dorst te worden .... Maar ik ben ongelukkig,
Gyges, en — om Kat^daules alleen? Men laat geen vaten leeg, die
edele olie bevatten, of zij kraken en barsten. En wie liefde kende,
vraagt liefde .... Oh, had ik hem dan toch bemind? Maar 't was
zoo anders, ik zoo jong nog, dan. Verschoon me. Thans eerst ken
ik de schoone diepe liefde, als stille vijvers onder dicht geblaert,
en zelfs de mane zal ze niet ontdekken ...."
Gyges dacht: „Die vrouw is als de knollen der look-plant; ze
hebben wit uitzicht, maar lang -nabijtenden smaak." Maar hij zei niets.
En zij speelde verder met hare stille zinnen als met spoelen
over een wevend doek.
„Kandaules was schoon en goed .... Wees niet kwaad .... En
ik was zoo jong, niet-waar, en onervaren, en niet kennend me -zelf.
Zijne liefde was een glim-lach naar mij, en ik vertrouwde. Zijn
harts -tocht was vol teederheid, toen hij me in 't eerst voor vrouw
had. Hij was als een vader voor een zwakkelijke dochter, maar
fier dat zij mooi opgroeit. Hij kon lang mijne hand, in de zijne,
vleien als een kuprisch poesje, en ik ril bij dat denken, en dat
het me zoo onuitsprekelijk gelukkig miek. En ik was.. . . — Maar
thans, ja Gyges, thans? En wiens fout? .... Ach Gyges! ...."
Ze schoof nader en lonkte. Gyges vond ze geméen ; dacht er
toen aan dat ze eene wolle- kleurende slavin was geweest. Hij ging
zich afvragen op dat oogenblik waarom ze hm nu toch was gaan
beminnen.
Zij ging weêr te woorde:
„Gyges, gij ...."
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Maar hij, plotseling rijzend , met veel moed:
„Mevrouw, ter stoeterij, voor 't kiezen der paarden van den
koning, wacht men." En groetend, ging hij, ter rugge gezien
in zijne volle lengte, met veerig-spannenden tred, hoofd recht, niet
ómziende .... Zij, verbijsterd eerst: toen haalde ze de schouders
op. Dan zwóllen tranen, zoel-smakend, in hare keel. Zij ging weèr
weenen haast. — Maar ze liet de dienst-maagden komen, en deed
zich dicht aan-kleeden Waarna ze verdween in de haar verstrekte
zalen, en alleen bleef.
— Gyges, zij verlaten, dacht lang na. 't Geval kwam hem niet al te
vreemd meer voor. Maar het was toch, als ging hij in een
nieuwe lucht, voor hem alléen; als een naêren krans ijlte om gansch
zijn lichaam — of somwijlen, ook, in ongeziene wolken. Hij dacht
nu maar na, bewuster langzamerhand .... De dag was nuchterblauw gebleven, zonder overtollige zon of schaduwen, tot tegen den
avond, dat het licht den hemel uit-gudste over de aarde als 't laaiend
bazalt waarvan men rotsige steenen giet, en pal blaakte ten luchte,
en zwart-rood, als de over-glans van eene verre stad, die afbranden zou....
Toen wiesch Gyges zich zorg-vuldig. Hij trok aan een blauw-stalen
kolder met goud, dat hem goed stond, en rood-lederen handschoenen, hoog over zijne polsen. Zijn zwaard liet hij af, en koos,
onder de nieuwste, zijne nauwst om de kuiten spannende riem laarzen. Zijn helm blonk, dien hij had van een Grieksch veroveraar.
Zijn gelaat vond hij, ten zilveren spiegel, deftig. — En hij trad,
met hart-kloppende zekerheid, naar de vertrekken der koningin ...
Het licht lag er, vierkant en onroerend, uit de hoog-zijnde venster-gaten, op den omlijstenden-purperenden marmer-vloer. De
duisterheid wierd ondoorzichtig reeds in de hoeken, en zoo ook was
ze in 't hol der deuren.
— Dáaruit trad de grauwende blankheid der omsluierde vrouw van
Kandaules. Traag stappende, langs de lange zaal, ging ze bij beurte
in vlakken laaie verlichting en ondompende donkerte. Gyges zag
het vreemde tooneel, en, daar hij, melieve, dien avond op bespiegeling was voorbereid, dacht hij: „Hoe zijt ge thans naderend als
't ziele-beeld van heel uw geslacht, o vrouwe, die beurtelings klaar
als de hevigste waarheid, en zwart als 't meest onpeilbare geheim
gaat voorbij ons mannelijk leven !" en hij was tevreden over zichzelven. — Niet, echter, zonder eenige onrust, als zij, zeer nader;
III
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hem toonde een glim-lach vol zoet verwijt en smachtende vergiffenis.
Hij stond, den helm op den linker arm, zeer recht; dacht niet
noodig diep te groeten. Zijn haar waasde in een rossen licht-krans,
van de zon achter hem. De koningin vond hem schoon. — Hij begon:
„Mevrouw, ...."
maar zij, met een teeken, dat hij toch zou zi tten. En zij ging
liggen op de rust-bank van dien morgen.
Lang- bedachte woorden, naar de beste manier, sprak hij dan:
„Mevrouw, ik vrees, u niet verkeerd te hebben begrepen. Ik
meen te hebben bemerkt dat ge mij een vertrouwen toedroegt, dat
het oordeel, hem-nadeelig, over die liefde van uw echt-genoot komt
vermeéren met een over-gave, die me vleit, naar die 'k niet dieper
wil ontleden, daar ik schrik voor u- zelve, Mevrouw."
Zij glim -lachte met lippen van „ik weet het toch beter ". Die
lippen krulden en toonden tanden. Zijne rethoriek trachtte te ontrollen verdere perioden:
„Ik ontleed ze niet, tevens, Mevrouw, daar ik vrees, ook, voor
mijne eigene begrippen. Ik ken u overigens te goed, dat ik niet
weten zou hoezeer we zelfde meening hebben over het menschelijke,
dat men (verschoon me) liefde noemt. Gij hebt er walg voor geleerd
door oefening, Ik afkeer door nadenken. Wij beiden zijn jong,
Mevrouw" — en hij boog, wijl ze haar oogen sloot — ,,en hoe zou
ik dan niet vreezen onbedachte en te haastige .... laat ons zeggen:
vertrouwelijkheid? Want alle zekerheid is immers betrekkelijk, al
ben ik, in mijne overtuiging, weinig bang voor eigen zwakheid. En
toch, en nochtans .... — Mevrouw, er is dan nog de voorzichtigheid,
en niet alleen om ons - zelve. Men moet niet roekeloos wezen, is het
ook goed vreesachtigheid door twijfel-zucht te vervangen. Zoo moesten
we maar Kandaules, eere zij zijn naam, geen achter-docht doen
krijgen; niet uit angst voor kastijding om verkeerde daad of gedachte, maar omdat we toch hooger staan, Mevrouw, dan de
minnarij. Gij staat toch, Mevrouw, bij ervaring, daarboven, niet
waar ?; en ik door opleiding. Hoogstens eene goede vriendschap
misschien? .... Maar, aangenomen dat onze jeugd gepantserd is", —
hij boog, en zij sloot ander-maal hare oogen — „is deze niet bedriegelijker, zelfs, dan liefde die dan nog, is zij ook verachtelijk
uitermate, den vasten onder-grond heeft der dierlijkheid? .... En die
onder-grond, Mevrouw! Spreek gij mij van dien onder-grond? ....
Ach, liefde, vriendschap;" — en hij voelde het bloed stijgen naar
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zijne wangen, — „Mevrouw, ik bid te gelooven dat ik, zeer gevleid, verblijf uw goede dienaar, een steun in al wat u moge overkomen, policie voor wie u storen mocht, en de verkleefdheid van
iemand die niet eens meer in den plicht, de géestelijkste der deugden,
gelooft, maar, uit slaven geboren, er zijne fierheid in stelt een
sláaf te zijn die béter is dan zijn mester." — En, bij deze laatste
woorden, boog hij niet. Hij herinnerde zich toen dat hij de helft
niet had verteld van hetgeen hij had voor-bereid, en bedacht dat
,er gaten moesten zijn in zijne rede.
Zij rolde driemaal het zwart -omhaarde hoofd, van de éene zijde
naar de andere, in het kussen. En nadat ze, half-gram, luide had
gezucht, in bitse verveling:
„Maar, dat de koning dood waar...." sprak ze.
Hij had eene rilling. — Het was nu vrij donker al: Oostersche
duisternis. 't Wit van hare oogen was als heel verre albast -omschanste
lampkens, zooals het daar schijnde ...
Toen, Gyges, weer op zijn gemak, na een poosje dat hij 't
verschieten van het avond-licht had opgemerkt, en lollig was geweest om zijne siddering:
— „Wenscht Mevrouw misschien niet veel meer dan een ver
-;anderigtj?".

Maar nu klonken hare woorden ongekleurd-diep in de donkerte,
die stáég dikker wierd:
— „Zie, dáar denk ik nu reeds tijden aan. Zijn dood, de wensch
ervan, is misschien 't eenige wat mij om u laat streven. Tenzij
weder -keerig .... weet ik?.... Maar" — en zij had drie holle
snikken — „ik heb er genoeg van.... — En dan: gij zoudt een
schóóne koning zijn, Gyges, en een echte, en niet die man van
.aalmoezen, stok - slagen, en andere nukken."
Zij zweeg, en Gyges zweeg ook. Het duurde lang. Toen stond
hij op. Zij zag zijn groot zijde-beeld rijzen tegen de duister-klaarte
van een venster- vierkant. Ze zei:
— „Nu, vaarwel. Denk er niet aan dat ik van -nacht veel ver
zal hebben."
-driet
Hij antwoordde niet, aarzelde eerst, ging dan hoog -hielig, geruchteloos, de kamer uit.
— Op de binnen - plaats zag hij, bronzig en groen -omavond, Kan.daules en een scherp, kort -rokkig fluit-spelerken, dat hem wees —
waar hij aandachtig over boog — hoe men, ter melodije, de
,
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gaten stopt der fluit, beurtelings. Gul zei de koning hem, opziende,
en hij ried zijn open gelaat:
„De nacht brenge u de droomen die 'k me- zelven wensch,

Gyges."
Hij antwoordde eene weder-bezorgdheid, met halve stem. En
dacht toen aan de ijselijke vermoording die het zijn zou, met
bloed op de handen, een avond als deze, de open mond van
Kandaules zwart, de nagelen der vingeren gesloten in 't gescheurd
vleesch der hand- palmen, zijn glooiende baard stijf naar den hemel,
zoo hij lag....
— Dan ging hij, met gelijken tred, naar zijne kamer, en slapen.
Hij hoorde nog drie fluit- tonen, en de geruchtige lach van Kandaules. En, na zorgvuldige uitkleeding, lei hij te bedde.
Maar hij sliep toch niet. Hij dacht, weerde hij ook de gedachte,
dat hij toch een nogal aanneembaar koning zou zijn. En die vrouw
van Kandaules was dan toch nog zoo kwaad niet! En had hij
misschien niet juist het tegen-deel van zijne meening gewauweld,
van avond? .... En dan, hervormingen waren hoogst noodig: de
akker-bouw! .... Kandaules was toch wel een goed man; maar defluit leeren te spelen, op zijne jaren.
. Men kende het treur-spel
weinig in Lydië: goed in te voeren, tot opleiding van het volk.
Maar vooral het leger....
— In drie dagen zag hij de koningin niet. Hij verbleef in zijne
vertrekken, en was norsch met zijne slaven. Hij had er drie. De
eerste was groot en schonkig, en zette alle vrouwen na, en had
glinsterende oogen. Hij was mak en blij-aardig, en Gyges hield
van hem om zijne machtige schoonheid, en vreesde hem eenigzins.
De twee andere waren schrompelige wezens, die hij minachtte,.
en vond te zijn als wratten ...
— Een vierden dag liet de koningin hem boodschappen dat hij
komen zou. Toen had hij echten angst, en ging. Zij had eery
peilenden glim-lach om hem te ontvangen, en zei, na zijn buigen:
„Kandaules is drie nachten terug - geweest hier, tot aan dit
slaap-vertrek. Maar mocht ik hem nog ontvangen, Gyges?.
Zoo keerde hij telkens. Ge weet waar zijne kameren zijn? Te
rechter - vleugel, ja, te rechter- vleugel .... Ze morren in het paleis:
hij gaat veel om, tegenwoordig, met een jong fluit -spelerken, dat
zijn gunsteling wordt, bepaald. En hij blijft me getrouw, want.
iederen nacht komt hij ...."
..
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„Zie, G yges, ik heb geene geheimen voor u, maar, ernstig, ik
kan hem niet meer dulden.... Móet ik nog?.. . ."
Gyges voelde eene groote verdrietige verveling. Hij beminde die
vrouw toch niet?
„En dan," ging ze voort, „kan hij me begrijpen? .... Ach,
ging hij maar eens eene verre reis doen! Gij zoudt de Heer zijn,
Gyges. Verwonderlijk toch, en dat ik het me eigenlijk niet zoo
gedwee kan voorstellen: gij koning .... Maar ge kunt niet denken
hoe ik hem verfoei l ...."
Gyges zei niets. Toen was het als heet water dat in haar opkookte, en driftig in -eens:
„Maar zijt ge dan toch doof? Spreek! Spreekt .... En ge wenscht
toch hetzelfde !"
En zij naderde hem, de armen bloot wier zoelte hem dichter
zwoelde, de oogen in geen verholen vuur, de lippen nat. Hij hield
ze tegen, voelde met open hand-palm het deinen der borst. Hij zei,
met een verwijt en niet veel meer:
„Mevrouw, Mevrouw!".
Zij barstte in snikken los, zonk neêr in de kussens.. .. Weer
borrelde een lach in hem op, dien hij gauw toedekte: 't is toch
eerder vervelend! ... Dan zou hij maar, aarzelend echter, vertrekken.
Maar hij keerde terug, en, met oneindig medelijden, —ja, dacht
hij, uit medelijden voor die vrouw die zijne hulp noodig had, —
maar met eene plotse bibbering, en stil klapperen zijner stem, die
sussend was, tevens:
1
i ge dan dat het weze van nacht, dat ik hem.. .
Het was hem als zonk hij in een put. — Zij antwoordde niet,
maar de snikken zwegen. Ze zag niet naar hem. En hij ging heen,
gelijk de moordenaars uit een melodrama, melieve. Wat toch eene
letterkundige opleiding al doet! ... .
— Dat was te ure van den mid -dag. Hij wist niet hoe het hem
mogelijk was, appetijtelijk te eten van een schaaps-bout, opgediend
van den schoonen man, die zijn slaaf was, en heette, eenvoudig,
Anèr. Die Anèr zei hem, ten male, dat de koning had laten vragen,
of hij den na-middag met hem een rit deed. Gyges antwoordde
koeltjes en zonder ontstelde stem: „Ik zal er heen gaan."
Hij reed dan, met Kandaules, op hooge witte kleppers, den hun
dag door, die roodde, allengerhand, naar den avond;-omstralend
en bezijden hun sprongen als spannende bogen de wind- honden,
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die hijgden in tong en jagende flanken. Zoo naderde de nacht, die
Kandaules niet zwijgen deed. Zijne stem schalde, die verhaalde:
„Gyges , ik heb de schóonste vrouw. Maar welke grillen doen,
dat ik haar niet mag bezoeken, nu dágen reeds? Zij is zwart moedig, Gyges; gij moet ze genezen!"
En steeds kwam hij daarop terug, tot nijdig-maken toe van.
Gyges, die hem niet meer antwoorden dierf; of 't ware geworden,
gewis, gevecht van bitse woorden.
Zij kwamen, gelukkig, ten paleize; en Gyges kende geen avond
kouder dan deze. De lucht was èene huivering. Zijne handen werden
klam, die hij inéen wreef. Hij dacht: „Wat ga ik nu beginnen ?"
Zijn kort, goed zwaard hing aan den muur, dat hij niet áanzag.
De riem ervan was in rood leder, rijk bestikt, en hing in zwaren
wrong, met om de kromming witte licht-glansjes en een spel van
gouden stippels.
Hij hoorde nog de klare stem van den koning, die bevelen gaf
aan de stal -knechts. Daarna zijn stappen naar de drink- zalen, hij
neuriend. Zijne stem naderde als een zwerm van trillerige muggen,
ging dan weêr verwijderend. — Gyges meende met wrevel: „Hij
zit in de zwoele wijnen; en van nacht .... " Toen wilde hij niets
meer denken, zat weldra, loom verdoofd, zonder aandoening. — De
gezegen nacht klamde door de opene ramen op zijne schouderplaten. Dan zag hij in zich de vrouw van Kandaules, in den
vorm en gestalte der spelende danseres die, geworden hem haast
lastige geestes -bezetenheid, draait rondom den buik van alle grieksche vazen: éen knie geplooid van een been dat teen- tippend is,
en 't hoofd, onder zwaren haar -dos, wendend zijlings, en de
dubbele fluit op ongelijke hoogte. — Gyges zei bij zich-zelf, en
vast-beraden: „Het zal toch voor die vrduw niet zijn!" ... .
— Toen was het zeer laat reeds. De kilte was als ongeziene
schimmen in de kamer. Zijn geest werd in éens scherp-koud, helder
als ijs. Hij klapper-tandde. Zijn strak•werktuiglijk opstaan deed
kantelen de zit-bank, en 't gaf hem een angst van druipend zweet.
Hij greep zijn zwaard: het hecht was krissend-ijzig ... .
En hij spoedde nu over de binnen-pleinen, versuft wel en toch
zoo zéker van zijn doen, áf op 't licht dat blikte uit de slaap
Zijne linker-hand verzekerde het-vertknaKduls.
zwaard in zijne rechtere. Hij trad in door de altijd-opene deur, en
weldoende zwoelte sloeg hem tegen. De koning lag, snorkend, op
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den buik. Hij zag 't gelaat niet, dat rustte op den gebogen arm ... .
Dan klopte zijn hart met felle moker-slagen; maar hij koos toch
voorzichtig-goed de plaats waar hij treffen moest: links, derde
rib. Hij dacht toen, ja, hij dácht toen, dat het toch onbegrijpelijkzonderling was, hoe hij.... — En dan, als in eenen plots-wervelenden roes, plofte het zwaard niet ver van de béste plaats .... —
En Kandaules had noch gil noch zucht; maar hij was dood....
— Gyges, nu, was kalm., en vertrok, niet omziende, ongegeneerd.
En onder-weg overlei hij, hoe het háar te melden. —. „Dadelijk
maar," dacht hij. Maar toen kwam toch eenige verveling, om
eene onbetwistbaar-kwade daad. — Ach, die vrouw verfoeide hij
toch, eigenlijk, eenigzins. Ze werd oud; ze was dik; en tranerigheid ...
Hij trad de zwarte reeks kameren door, die heller en heller
werden, naar dichter werd de kamer der koningin. En dikker
woog de lucht der reuk-werken.... Nog éene deur-gordijn: zou
hij ze lichten? Hij hoorde zoet prevelen van stemmen .... Dan
wies er in hem zulke treurigheid....
— Hij dorst binnen-gaan, en
Daar stond ze naakt, dat ze hem verwachtte, met reikende
armen en scherp -rooden mond. Alle lichten waren aan, die befletsten haar wit lijf. Eene slavin wiesch haar, hande- glijdend over
de dikkerige leden, in geur -water. Zij droeg alleen nog, om de
rozig - gekneusde enkels, de onontsmeedbare bronzen slave- ringen...
En ze glim-lachte, en draaide met der borst, en ze zou spreken ... .
Maar Gyges had een gil, en hij riep, dol-zinnig:
— „Maar gij zijt naakt!"
En hij vluchtte, in den nacht, die onroerend was vol sterren....
.... Gij wéent, melieve? — Ach, ween toch niet, al is de
avond ijl nu, en gij zoo lusteloos, en ik zoo pijnlijk-moe....
Troost u, melieve, troost u ...
— Want, toen Gyges drie maand regeerde, koning uitgeroepen
zijnde, en hij bezocht de koningin geen enkel maal: toen liet deze
hem vermoorden door den schoonen Anèr, zijn kloeken slaaf. En
deze werd de zeer-mannelijke echt- genoot van die Kandaules- vrouw.
Dezer naam vermeldt noch Platón noch Herodotos. Heb ik u
gezeid dat ze Gunè heette?....
— Gij wéent, melieve?....

VERZEN 1 )
DOOR

FRANS BASTIAANSE.
Zomer.
Ik zat waar zon op 't warme water scheen
En gele bloemen bloeiden aan den kant;
Het grazend vee ging door de weiden heen,
De zomerlucht hing walmend over 't land.
De wilgen waren zilverbleek en stil
Voor 't stralend blauw van wolk en nevel Vrij;
Een glazenmaker vloog met zacht getril
Van 't parelmoerig vleugelgaas voorbij.
De schuwe visschen in 't koeldonker diep
Verschoten snel, of stonden lang op wacht,
Waar d' aarde zich, in beeld, nog schooner schiep
Droomend den zomerdroom van eigen pracht.
En over 't hooiland, waar een wagen stond
Met versch-groen gras te geuren in de zon,
En verder waar het drachtig korenblond
Met breede golving boog ten horizon
Tot waar een scheem'rend bosch zich flauw verhief,
De wereld wegsmolt in der hemelen gloed,
Dreef mijn gedacht', hoe schoon de dag was, Lief
Uw schoone ziel verlangend te gemoet.
i) Uit het Boek „Jeugd ".
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Nacht.
Het Landschap licht in klare manestralen,
Die zilvren weide en groene heuvel bleek,
Waar, uit de donker-overschailwde kreek

Een blanke beek met val op val komt dalen.
En, door 't gerucht van menschlijk adem halen,
Waarmee de wind langs 't hoog geboomte streek,
Slaat, op de torens van de gansche streek,
De klok haar zachte slagen twalef malen.

Dan sluimert alles in voorgoed en staat
Doodstil op de aard, wijl slechts de sterrebeelden
Met tragen gang vergaan door 't firmament,
En, droomend van uw goddelijk gelaat,
Dat zich zoo lang voor mijnen blik verheelde
Wacht ik den morgen, die me uw groetnis zendt.
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VERZEN.

Hun lach.
Zij loopen achter de hagen
In het licht van den glorie-dag
Zij kunnen het niet verdragen
Maar lachen een luiden lach.
De landen liggen beneden
Hun zalige voeten gespreid,
En boven hun hoofd is het Eden
Der blauw-gouden oneindigheid.
De wolken beginnen te varen,
De boomen in wiegeling
Hebben gezang van blaren,
En alles — Herinnering,
Het Heden nû, en het Verwachten,
Het nóóit moede licht van de zon,
Het korengeel, het smaragd en
Het bloemenrood bij de bron,
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Het geluid van een vogel jeugdig
Vol uitgelaten genot,
En hun eigen stemmen, vreugdig,
Als een levens -danklied tot God —

Het leeft alles te zamen in den
Glans van dien glorie-dag,
In het hart van die twee beminden
In den blijden klank van hun lach.
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VERZEN.

Maannacht.
De Maan is achter het huis,
Nu moet gij met mij komen!
Over het bladgeruisch
Zijn zilvernachtstroomen ... .
De tuin ligt blank beneden,
Ziet gij het wel?
0! alles was tot heden,
Het hééle leven, maar spel....
Kom! en geef mij de hand
En laat mij u leiden door lanen,
Waar bloemen aan den kant
Glinsteren nat van tranen.
Kom! en geef mij uw hand
En ik zal u leiden waar
Ons land als een tooverland
Licht in den maannacht klaar.
De wateren zullen zwijgend zijn,
Diep met murmelend beven,
Waar ik mijn mond uw mond zal geven
Als een dronk van wijn.

VERZEN.

Kom! en toef nu niet,
Ik wil niet langer wachten,
Ze zijn zoo vele niet,
De schijnende maannachten....
De maan schijnt wonder-hel,
De maan maakt alles wakker,
De lucht is als een blauwe tent
Met duizend starren goudelend
Boven den donkeren akker....
Het heele leven was maar spel ....
O kom! laat mij niet wachten,
Mijn ziel, mijn leven is voor u,
Kom met mij mee, .... ik geef het u ... .
Kom mee.... ik kan niet wachten.
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ZIJN EVENBEELD.
Een tooneelspel in drie bedrijven.
DOOR

I. N. A.

(Vervolg en slot.)
2de

Bedrijf.

(Jeanne, gekleed in dezelfde groene japon van het vorige bedrijf, zit
aan de tafel, met een kiel van Paul voor zich, die ze bezig is te ver
naald in haar hand staart zij peinzend voor zich uit.-steln.Md
Dora, gekleed in een licht toilet, dat haar heel jong doet zien, met 'n
vroolijke gelukkige uitdrukking op haar gezicht, staat aan den anderen
kant van de tafel, met 'n brief in de hand en kijkt zwijgend naar
Jeanne, zonder dat deze het merkt. Stilte.)
DORA (glimlachend). Nu ben ik binnengekomen en sta hier zeker
al vijf minuten en je hebt er niets van gemerkt. — — Zóó ver weg
met je gedachten?
JEANNE

(hoofdschuddend en glimlachend). Nee, heel dicht bij. —

Bij Paul.
DoRA. 0! Ik dacht — — (houdt op. Jeanne ziet haar vragend aan).
Ik meende, dat ze véel verder waren. (Zij blijven elkaar nog even

aanzien en Jeanne begint te begrijpen.)
JEANNE (wat verlegen). Nee — — nee werkelijk niet. (Korte stilte.)
DORA (aarzelend, ook wat verlegen). Schrijf je — — dien vriend
van je nooit?
JEANNE (schudt van nee). 't Was beter van niet. — Alleen om
hem te danken als hij Paul iets gezonden heeft, — met z'n ver
Nicolaas.
-jardgofmetS.
hooren
—
—
morgen
misschien
wel
iets
DORA. Dan zul je nu
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(zacht), Jeanne, ik wil waarlijk niet indiscreet zijn, maar ik zou zoo
heerlijk vinden als ik denken kon — — (zachter nog). Zou hij misschien later iets méér voor je kunnen worden dan 'n — —
JEANNE (haastig, pijnlijk). — — Niets meer. Nee, vraag me liever
niet, ik kan er niet over spreken, — ik heb al zooveel van mezelf verteld (kort zwijgen). Ik — — ik doe je toch geen verdriet, Do?
DORA. Dat niet. 't Spijt me alleen wat. — — Eerst was je zoo
open met me en had ik 't gevoel, dat ik iets, o niet veel natuurlijk,
voor je zijn kon. — En toen opeens weer gisteravond werd je heel
gereserveerd en sloot je op in jezelf.
JEANNE (zonder Dora aan te zien). M'n aard is eenmaal gereserveerd.
DORA. Ja, maar waarom zoo plotseling?
JEANNE (zonder haar te antwoorden, meer tot zichzelf). Later zal
't wel anders worden, ja éens moèt alles open tusschen ons worden.
(zachter) Nu ben ik nog maar bang. — — Heb je 'n brief van hèm
gekregen? — — Nee, nee, ik hoef hem niet te zien, bewaar hem
voor jezelf.
DORA (zacht met stralende oogen). Zoo'n heerlijke brief! Hij komt
morgen in de stad. Hij vraagt of ik hem van het station wil komen
halen om met hem te wandelen.
JEANNE (knikt). Heerlijk voor je. — Je kunt naar buiten gaan.
DORA. Ja. — Ik dacht ook, om dan later even met hem hier
te komen, — als je dat 'goed vindt, tenminste?
JEANNE (moeilijk, na 'n oogenblik zwijgen). Liever 'n ander maal
eens, — heel graag dan, Do. — Ik ben er nu niet erg voor gestemd.
DORA. Goed. Je moet zelf maar zeggen, wanneer je hem zien
wilt. Ik verlang wel erg dat jullie kennis zult maken. Ik heb hem
over je geschreven.
JEANNE (in spanning). En wat schreef hij terug?
DORA. — — Eigenlijk niets: — alleen over z'n hierkomen.
JEANNE. Ik ga nu uit.
Hij komt straks hier, zooals je weet.
DORA (loopt onrustig heen en weer, afwezig). Ja, ik weet 't.
JEANNE. Waarom zoo onrustig, Do? Er is nu toch niets, datje
hinderen kan, — of is het je ongeduld?
DORA. Ja, dat ook en dan 'n brief — — en dan m'n — — (zij
blijft nu staan voor Jeanne, zachter) m'n stille angst, dat ik misschien teleurgesteld zal wezen. — — Ik heb me het weerzien zóó
mooi voorgesteld. — Nee, ik weet, jij kunt je in die wonderlijk tegenstrijdige gevoelens niet indenken.
—

--
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JEANNE (hoofdschuddend en glimlachend). Wat bèn je verwend!
DORA (naïef-verwonderd). Meen je dat?
JEANNE (knikt van ja). En je geluk in Avrancher?
DORA. Ja, dat was heerlijk! — — (terugdroomend). En toch, wil

je me gelooven — — niet
ervan daarna.
JEANNE (even met 'n

zóó mooi en genotvol als m'n droomen

lichte zucht). 0 Dodo, je bent heusch on-

dankbaar.
DORA (haastig). Nee, nee, och begrijp me nu niet verkeerd. —
Ik bèn er dankbaar voor, oneindig dankbaar en die korte twee
weken waren waard jaren lang van onbevredigd verlangen. — —
't Is alleen, dat ik — — Droom-geluk Is nu eenmaal mooier dan de
werkelijkheid — — Wat heb ik er niet door genoten! — — (glim
als 'n opiumschuiver geloof ik — — En dan Is 't reëel — —-lachend)0!
't Is ook niet alleen vrees voor mezelf, maar voor hèm, — dat ik
hèm teleur zal stellen. —
JEANNE (plagend). Ja, als je zóó voelt, doe je misschien beter hem
niet weèr te zien, — verder alleen te teren op wat je gehad hebt. —
DORA. Dat kan ik niet.
JEANNE (ernstig, legt nu haar hand op Dora's schouder). Wees dan
ook eenvoudiger, meer bescheiden in je eischen. — — M'n hemel,
met hoèveel minder dan jij vraagt, zou 'n ander gelukkig zijn. —
DORA (beschaamd). Je hebt gelijk, ik vraag te veel, ik moet meer
bescheiden wezen. -- En dan die brief, — 'n andere, die me
zóó bezwaart. — —
JEANNE. Welke brief? (glimlachend) Van je anderen aanbidder?
DORA. Och zeg dat niet, dat klinkt zoo dwaas, zoo leelijk. — —
Hij is zoo diep ongelukkig en teleurgesteld, hij vraagt me of hij
m'n vriendschap tenminste niet behouden mag.
JEANNE. Had je hem geschreven dat je van 'n ander hield?
DORA (schudt van nee). — — Dat kon ik niet.
JEANNE. 't Zou toch beter geweest zijn. Nu dien je hem z'n teleurstellingen bij beetjes toe. Schrijf hem dat nog, Dora! Dan weet hij
ineens, dat 't voor goed uit is met alle hoop. Niets is wreeder dan
iemand in onzekerheid te laten.
DORA (knikt). — —' t Is afschuwelijk zoo hard te moeten zijn. Ik
zou hem nu juist zoo graag wat troosten en opwekken, hem bok
'n beetje geluk geven.
JEANNE (op vasten, bijna strengen toon). Nee, dat mag niet, — je
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mag niet zwak zijn. — En maak je ook niet te bezorgd over hem,
Do. — 'n Mensch kan heusch zoo veel verdragen. 'n Korte tijd van
hevig verdriet en dan begint het te slijten. Alles slijt immers.
DORA ('n ietsje weemoedig). Ja, dat is ook zoo — — Dan zullen
z'n liefde en z'n verdriet ook wel slijten -- (zij ziet Jeanne aan).
Waarom glimlach je?

(zacht- glimlachend). — — En dat te denken hindert je
toch, niettegenstaande al je medelijden met hem.
DORA. Nee, dat is nièt — — ( opeens) Zooals je alles — — 0 Jeanne,
hoe afschuwelijk van me!
JEANNE (zacht plagend). Stel je nu met de liefde van dien ander
maar tevreê?
DORA. Zeg, dat niet, — nu ben je hard, al ben je ook waar
misschien — —
JEANNE (glimlachend). Ik hard? Zoo'n verwend kindje! — —
Charmeuse! Zooals je Paultjes hart veroverd hebt in die twee
dagen. 't Kind hangt al aan je.
DORA. Dat is om m'n verhalen. 't Is waar, ik moet hem m'n
laatste verhaal nog uitvertellen, dat had ik hem beloofd.
JEANNE (staat op). Ik zal eens gaan zien waar hij is.
DORA. Luister even Jeanneton. — — Eén raad van mij, van je
zwakke, ijdele, veeleischende vriendin.
JEANNE. Kom, kom, maal jezelf niet te zwart, ik ken je beter. —
Wat is die raad?
DORA. Ik voel zoo. — — 't Is 'n heel moeilijk kind en ik geloof,
dat de eenige manier om iets goeds van hem te maken, — is te
werken op z'n liefde voor jou.
JEANNE. Geloof je werkelijk, dat hij die heeft?
DORA. Zeker. Maar je moet maken, dat hij nog meer van je
houden gaat. — Wees vooral vroolijk met hem, vertel hem dikwijls verhalen, zie hem te boeien en aan je te binden, — en vermaan hem niet te veel, al is 't misschien ook noodig. Maak dat
hij 't liefst altijd bij jou is, liever dan bij zijn vrienden en vooral
liever dan bij — — hèm.
JEANNE. Geloof je, dat ik te streng ben soms, niet vroolijk
genoeg met hem?
DORA. Te streng niet, — maar niet vroolijk genoeg wèl. — —
Je kunt dat niet helpen, arme Jeanne.
JEANNE. Ik doe toch zóó m'n best, — ik voel wel, datje gelijk
III
35
JEANNE
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hebt. — — Ja, hij mag niet zien, als ik verdriet heb of moe ben, —
ik heb me dikwijls te veel door m'n zorgen laten neerdrukken.
DORA. Ga jezelf dat nu niet verwijten, jij die altijd zóó voor 't
kind geleefd hebt.
JEANNE. Nee, zelfverwijt zou zwakheid zijn. — Ik moet van nu
af aan beginnen. — -- Ik had al gedacht, — — ja, dat zal ik doen.
— — Ik zal morgenavond, ter eere van z'n verjaardag, met hem
naar den schouwburg gaan. — — Misschien wil jij wel mee om het
vroolijk te maken, -- jij hebt daar meer slag van.
DORA. Zeker, heel graag.
JEANNE. En dan 'n paar vriendjes mee, en z'n mooie pak aan
en 'n portie ijs in de pauze. — Ik moet zorgen, dat hij eens echt
plezier heeft, een feestelijken dag ervan maken. Ik dank je hoor,
je raad was heel goed. — — Vroolijk met hem zijn — — Maar o!
de moeilijkheid om dan toch verstandig te wezen, — streng als
het moet en niet zwak — — (zij zucht), Daar komt-ie. — Laat me
eens even met hem alleen, wil je, dan vertel ik hem vast van
morgen. —

(Paul is onderwijl binnengekomen en gaat dadeljk naar Dora toe.)
DORA. Dan ga ik jouw raad volgen: dien moeilijken brief schrijven.
JEANNE. Doe dat.
PAUL. Tante Dora, wilt u me 't verhaal uitvertellen?
DORA. Nee vent, nu niet, ik heb nu geen tijd. Morgen misschien.

(Zij wil heengaan. Paul houdt haar tegen en slaat z'n armen om
haar heen.)
PAUL. Hè toe, ga niet weg, blijf nog even bij me. — Geef me
dan nog eens 'n raadseltje op, een enkel maar.
DORA (wat kortaf, zich losmakend). Nee Paul, heusch niet, — ik
kan nu niet. Mama heeft je wat te vertellen, ga maar gauw naar
haar toe.

(Dora haastig af.)
PAUL (gaat langzaam naar Jeanne toe). Wilt u me wat vertellen,

mama?
JEANNE (geforceerd vroolijk). Ja, — straks, — 'n mooi verhaal.
Maar eerst heb ik je iets heel anders te vertellen: 't is geen verhaal, en geen sprookje, en je zult 't toch heerlijk vinden om te hooren.
PAUL. Geen verhaal en geen sprookje ?! Wat is 't dan?
JEANNE (Paul naar zich toetrekkend). Toe, pak me eens, wil je?

Vast, heel vast (zij omarmt hem).
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PAUL. Au mama! u drukt me zoo.
Deed mama je pijn? Dat wou ze niet, hoor.
PAUL (wat knorrig). U kijkt alwéer bedroefd en u hebt tranen
in uw oogen.
JEANNE. Welnee ventje, hoe kom je er aan, ik ben heel vroolijk
hoor, — ik ben 'n beetje verkouden (haastig zich bedenkend dat ze
vooral niet onwaar tegenover hem mag zijn). Nee, nee, dat niet,
,maar — — heel vroolijk, -- ik denk aan morgen. Wat is 't dan
voor 'n dag, hè?
PAUL (vroolijk glimlachend, terw ijl h ij zich tegen haar aanvleit).
M'n verjaardag.
JEANNE. En hoe denk je, dat we dien zullen vieren? Waar zullen
we 's avonds dan heengaan?
PAUL. Heengaan? Dat weet ik niet.
JEANNE. Raad eens.
PAUL. Is 't iets héél prettigs?
JEANNE (knikt glimlachend). Ik vind 't wel.
PAUL. Is 't naar de — — o! naar de comedie?
JEANNE. Ja, wat zeg je daarvan?
PAUL. Heerlijk! Zitten we in de stalles?
JEANNE. Ja, als je wilt.
PAUL. Daar zit van Van Waveren ook altijd', of in de baignoires.
— — Dat zijn de beste plaatsen, zegt-ie. Op de andere zitten alleen
JEANNE.

bburgermenschen.
JEANNE. Dat zou volstrekt geen reden zijn, waarom wij er -- —
(zich herinnerende, dat zij niet te veel moet vermanen). Omdat je
morgen jarig bent, mag je zelf kiezen.
PAUL. Dan kies ik stalles. — En dan mag ik m'n mooie pak

toch aan?
JEANNE. Dat mag je. En Willem meenemen als je wilt.
PAUL. Hè ja! Wat zal hij blij zijn! Hij is er nog nooit geweest.
En als z'n mama en papa er heengaan, zitten ze altijd in 't parket.
JEANNE. Dat zijn ook heel goeie plaatsen, daar zullen wij later
,00k wel eens zitten.
PAUL. Maar nu toch niet. — Mag van Waveren ook mee, mama?
JEANNE. Goed schat, ik wil hem wel eens beter leeren kennen.
En in de -pauze krijgt je ieder 'n portie ijs.
PAUL. Hoe zalig mama! — 0 wat hou ik van u! (hij omhelst

haar).
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JEANNE (even droevig glimlachend). Omdat je —
zich verbeterend)
Heusch waar jongen, heusch waar?
PAUL (met aplomb). 't Meest van alle menschen. — En vertel u
me nu nog 'n mooi verhaal.
JEANNE. Wat moet 't wezen, 'n sprookje of 'n ridderverhaal?
PAUL. 'n Ridderverhaal.
JEANNE. Goed jongen, wacht dan nog even, — ik moet even
— (

verzinnen.
PAUL. Maar 't moet vroolijk zijn en goed eindigen, mama.
JEANNE. Zeker, luister maar. Er was eens 'n hertog en die had
drie zonen. — Hij woonde op 'n groot slot en — — zij houdt stil
(

en luistert gespannen).
PAUL (ongeduldig). Ja waar was dat slot? — Mama, vertel dan
toch verder.

(met 'n zucht). Ik geloof, dat papa daar komt.
PAUL (staat op, opeens afgeleid). Papal die zou 'n present meebrengen.
JEANNE. Ik zal 't je van avond verder vertellen, is dat goed
jongen? Dan zal ik er eerst nog eens goed over denken, — dat 't
heel mooi wordt. — -- En morgen gaan we naar den schouwburg,
denk daar maar aan; met tante Dora en Willem en van Waveren
in de stalles. — — En dan gaan we eerst 's middags naar buiten,
misschien wel rijden, als 't warm genoeg is. Hoor je wel, schat?
PAUL (die bijna niet geluisterd heeft, aldoor denkend aan het cadeau,
dat hij verwacht). Ja, — 0! ik moet me nog verkleeden, ik ga uit
met papa.
JEANNE. Laat dat nu maar eens.
PAUL. Nee, papa wil altijd dat ik 't doe. 't Bruine pak kleurt
zoo goed bij m'n gezicht en m'n haar, zegt-ie.
JEANNE. Och kom! — Ga dan maar. — Maar kom gauw terug,
Paul. — En blijf niet te lang uit met papa, ik zal naar je verlangen.
(Paul is intusschen al weggehold naar links. Jeanne wil hem volgen,.
maar van Heerle komt nu binnen door de gangdeur, met een bouquet
1Kaartsche viooltjes in de hand).
JEANNE (hem kortaf toeknikkend). Paul komt dadelijk, hij moest
zich nog verkleeden.
vAN HEERLE (buigt beleefd voor haar als voor 'n vreemde en wil haar
de hand geven. Zij houdt zich alsof zij 't niet opmerkt. Hij heeft haar
intusschen dadelijk met één oogopslag van 't hoofd tot de voeten opgenomen)..
JEANNE
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VAN HEERLE. Gaat 't je goed?
JEANNE. Heel goed.
VAN HEERLE (om zich heen zoekend met z'n blikken) Mevrouw
Portman ook?
JEANNE. Ja,
VAN HEERLE. Dat donkergroen kleurt je goed, uitstekend. — —
'n Tikje te streng alleen, maar dat is nu eenmaal — — Kan ik
die violen hier neerzetten ?
JEANNE. Violen? Zeker, ik zal ze mevrouw Portman geven.
VAN HEERLE (met 'n inval, eenigszins verward). Nee. — — Ze zijn
voor jou Jeanne, je lievelingsbloemen.
JEANNE (hem aankijkend). Ik zal ze mevrouw Portman geven
namens jou. (als hij geprikkeld blijkt) Zoo is 't immers best. — —
Ik kan ze niet van je aannemen, dat moet je toch begrijpen.
VAN HEERLE (geprikkeld). Nee, waarom? Dat begrijp ik volstrekt
niet. Is het je zóó onaangenaam om zelfs 'n kleinigheid als deze
van me te accepteeren?
JEANNE (rustig, met 'n flauwen glimlach). Ja, dat is het. (Zij wil

heengaan.
VAN HEERLE (a. v.). Ik geloof waarachtig, datje glimlachte. — —
Nee, blijf nu even hier, zoo'n haast heb je niet. Je vondt 't misschien
wel dwaas hè, dat ik bloemen voor je gekocht had?
JEANNE (blijft staan, keert zich om en ziet hem nu vol aan, kalm).
Had je ze gekocht voor mij?
VAN HEERLE (haastig doordravend). Ja zeker, en dwaas is 't niet. —
Dan zou ik 't niet gedaan hebben. Gevoel voor het komische ontbreekt me waarachtig niet. Maar zooals jij bent, om van alles
dadelijk den ridiculen kant te zien en op te zoeken, zoo ben ik oak
niet, daarvoor voel ik te spontaan en te warm. — 't Is daarbij ook
zoo bekrompen, Jeanne en dat nog wel van iemand als jij, die voor
'n ontwikkelde, moderne vrouw wil doorgaan. — We gaan van
elkaar af, omdat we, nu ja, niet te best harmonieeren en sympathiseeren. — Maar waarom kan dat niet in vrede gebeuren, zonder
dat we elkaar 'n boos hart hoeven toe te dragen? (Jeanne wil weer
heengaan.) — — Jeanne, heb je me niet gehoord? Waarom antwoord je niet?
JEANNE (droevig, met 'n moedeloos gebaar). 0 Charles, — altijd
dezelfde!
VAN HEERLE (geprikkeld). Wat meen je nu weer?
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JEANNE. Ik geloof wel, dat je 't niet helpen kunt, je bènt nu
eenmaal zoo. — Maar — — zooals jij jezelf begoochelen kunt met je
eigen woorden. — — Je hàdt ze immers niet voor mij gekocht, die
violen, heel natuurlijk niet, — ze waren bestemd voor mevrouw
Portman. — — Waarom dan al die — —?
V. HEERLE. Zooals jij ook altijd door blijft tokkelen op één
zelfde snaar. — Welnu, mogelijk dat ik ze oorspronkelijk niet voor
jou gekocht had, ik weet 't waarachtig zelf niet meer. — — Maar
zoodra ik je zag, voelde ik oogenblikkelijk de behoefte, om ze aan
jou te geven en aan geen ander. — Ik ben nu eenmaal impressionnabel, 'n man van frisch opwellende aandoeningen. — — Terwijl
jij, — God zooals alle gevoelens en emoties in je haken blijven, in
je vastroesten zelfs: je wrok en je haat en je minachting. — Alleen
je liefde niet, die is gauw genoeg verluchtigd geweest. — Juist het
alleen tegengestelde als bij mij in wie de liefde is gebleven. —
JEANNE (smartelijk verontwaardigd). De liefde ?! (Zij maakt 'n be-

weging naar de deur).
v. HEERLE. Jeanne, ga niet zoo heen. Waarom kan er tenminste
geen vriendschap tusschen ons blijven bestaan? Of geloof je daar
ook niet aan?
JEANNE. Nee. Daar geloof ik niet aan. Daarvoor missen we te
veel alle gevoelens van sympathie.
v. HEERLE (pathetisch). Misschien jij. Ik niet, ik mis ze niet die
gevoelens. Soms denk ik wel eens — — beschouw je me soms als
je vijand?
JEANNE (hem vast in de oogen ziend, kalm). Ja. Soms wel. Om
't kind.
v. HEERLE (a v.). Jeanne! Je zegt dat zoo kalm, zoo koel. Weet
je wel, dat die woorden mij 'n rilling langs m'n rug jagen, dat het
me koud om 't hart er van wordt? Ik, die je zóó heb liefgehad!
— — met ons gemeenschappelijk verleden, ons kind!
JEANNE (pijnlijk). Och, spreek dáar niet van.
V. HEERLE (a. v. zich meer en meer opwindend). Ja. Daarvan wil
ik juist spreken, omdat hij de eenige is voor wien je voelt geloof
ik, omdat ik door hem alleen je hart kan treffen, dat koude hart
van je, dat ik nooit heb kunnen ontdooien. — — En dat kind, dat
ook ik innig liefheb, dat zie je nu van me af te houden, dat leer
je, z'n vader te minachten! Denk je, dat ik dat niet voel?
JEANNE (koel, vast). Je gelooft zelf niet wat je zegt.
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gelooven? Dat doe ik wel, ik — —
(a. v.). Nee, zeker niet. 't Zijn woorden, waarmee je jezelf
weer opwindt. — Paul houdt heel veel van je en jijzelf bent 't, die
hem nu en dan vergeet. -- Je komt hem niet eens altijd zien op
den tijd, dien we daarvoor bepaald hadden. Waarschijnlijk, omdat
V. HEERLE. Ik niet

JEANNE

je andere interessen hebt.

v.

HEERLE (plotseling opmerkzaam en van toon veranderend). Andere

interessen! — — Jeanne kan 't zijn dat je — — Vergeef me, als ik
dan hard tegen je geweest ben.
JEANNE (koel -verwonderd). Ik begrijp je niet.
v. HEERLE. Dat je denkt aan die vrouw van wie ik je verteld
heb, — dat je — — jaloersch bent?
JEANNE. Ik jaloersch? Die tijd ligt jaren achter me — voor goed.
V. HEERLE. 't Zou anders zoo natuurlijk wezen. — — 'n Mooi,
begaafd jong vrouwtje als zij, dat me met verzen vereert en die
door zoovelen geadoreerd wordt. Ik kan me zoo goed indenken in
jouw gemoedstoestand. — (Jeanne kijkt hem aan.) Ja, ik kan me
voorstellen, dat het voor 'n vrouw -- vooral 'n vrouw als jij, met
je koel, weinig artistiek temperament — totaal onbegrijpelijk moet
wezen, hoe 'n man tegelijk van twee vrouwen kan houden; van de
eene met 'n teere, innige vriendschap, zooals ik die voel voor jou
en van de ander met de roode, woeste passie van z'n opbruisend
kunstenaarstemperament. — En toch is 't waarachtig mogelijk,

Jeanne.
JEANNE. Zeker, ik heb dat ook nooit betwijfeld. Ik kan me zelfs
voorstellen — als jij 'n ander waart, dan je bent — dat ik in zoo'n
geval ook 'n teere, innige vriendschap voor jou zou blijven voelen.
V. HEERLE (nu gekrenkt in z'n ijdelheid). Kun je je dat voorstellen?
JEANNE. Ja. En ik ga nog verder. — Ik zou willen, dat ik gelooven kon, dat je echt van die vrouw hieldt, met wie je wilt trouwen,
meer dan je ooit van mij hebt gehouden. — Dat zou me rust geven
(droevig). 't Zou me meer vertrouwen geven in de toekomst, — in

die van Paul.
v. HEERLE (zonder op haar laatste woorden te letten). Meen je dat? 1
Jij zou dat wenschen? Verlangen dat mijn liefde voor die andere
vrouw zou — —
JEANNE. Schreeuw niet zoo, daar komt Paul.
(Paul is binnengekomen van links en blijft verschrikt bij de portebrisée staan.)
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(steeds meer opgewonden). Ik kan nu niet aan 't kind
——

V. HEERLE

denken, ik

JEANNE. Sst.
PAUL (gaat nu naar Jeanne en zegt zachtjes). Wat is er, mama?
Waarom schreeuwt papa zoo? Is hij boos?
JEANNE. Nee volstrekt niet, ga heen jongen, gauw. — Papa is
wat — — zenuwachtig en opgewonden. Ik zal je straks roepen.
PAUL. Heeft-ie het — —
JEANNE (gebiedend). Ga nu. (Paul gaat heen).
V. HEERLE (onder het heengaan van Paul). Houd 't kind niet van
me af!
JEANNE. Je zult 't straks zien als je kalmer bent geworden — —
(opeens haar verontwaardiging losbarstend). Alsof je nu in 'n toestand
bent, om het te kunnen, te mogen zien! (Met flikkerende oogen en

hoog rood gekleurde wangen ziet ze hem aan. Opeens komt hij onder den
indruk van het mooie van haar uiterlijk en 'n oogenblik ziet hij haar
zwijgend, bewonderend aan).
v. HEERLE. Ja, ik zou zeker kalm en koel moeten blijven als jij,
hè? (op half gevoelden, half rhetorischen toon) 0, je hebt nooit van
me gehouden, nooit! Kun je loochenen, dat bij jou de liefde na
'n jaar, wat zeg ik, na 'n half jaar al verdwenen was en datje toen
al verkild was? Of verkild, verijsd moet ik zeggen, — kil was je
altijd geweest. — Nu, antwoord nu eens.
JEANNE (zacht). 't Is waar.
V. HEERLE (triomfantelijk). Ah, nu erken je 't eindelijk eens. —
En dat was dus je trouw hè? -- — Terwijl ik — — Tot dien tijd
was ik je trouw gebleven, op m'n gedrag was niets te zeggen
geweest, -- je hadt geen recht me iets hoegenaamd te verwijten.
JEANNE (stil-droevig). Ik heb je nooit iets verweten.
V. HEERLE. jij mij nooit iets verweten?

Nee. Niets van wat je tegenover mij gedaan hebt, —
wel tegenover 't kind, — om hèm alleen.
V. HEERLE. Maar ik heb 't kind toch nooit — —
JEANNE. Ja, dat begrijp je niet, ik weet 't. — — Och, waarom
al dat oude nu weer op te halen? — Waar leidt 't toe als om ons
JEANNE.

beiden te kwellen.
v. HEERLE. 't Leidt tot niets, natuurlijk niet. — —'t Is dat ik eindelijk maar eens weten wil, waarom jij, die altijd zoo onverzettelijk ,
zoo onveranderlijk bent, tegenover mij na 'n halfjaar al veranderd was.
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JEANNE. 't Lag aan mij alleen. — Ik had je vroeger niet — —
(zacht). 't Was door de ontgoocheling, die over me kwam.
V. HEERLE. Ontgoocheling? — — En ik, die je toèn nog nooit- Ga jij nou frazes zeggen ?
JEANNE (voor zich, spreekt zacht, half beschaamd, ook on hem te
sparen). Ik weet nog — — de dag, 't uur — o! zooals me dat smeed —
toen ik merkte, dat je iets zei, 'n mooie fraze, die je niet meende,
die leeg was. — Ik had nooit begrepen, dat iemand 't doen kon,
iets moois zeggen, zonder 't diep, innig te voelen. — — Ik kan 't
nu niet herhalen — — 't was iets over je liefde voor mij en — —
't kindje, dat ik verwachtte. — Je hadt 't vroeger net zoo gezegd,
en toen had ik de woorden ingedronken, — 't klonk zóó heel gevoelig en innig. — Maar nu, nu veranderde je 'n woord onder het
spreken, om 't mooier te maken, — en je maakte er 'n handbeweging bij en — — keek onderwijl in den spiegel naar 't effect — —
En even daarna zei je iets heel — — leelijk — banaals. — — 0! — —
(Zij houdt de hand voor haar oogen, doorvoelt de pijn weer opnieuw.)
(Van Heerle loopt heen en weer.) -- Ik had 'n heel enkelen keer
vroeger al eens even getwijfeld aan je woorden, maar hem altijd
weggedrongen, vertrapt dien twijfel — — ik wbu 't niet— — dan
dacht ik, dat 't aan mij lag, aan m'n eigen, domme nuchterheid — —
Maar toen, die neerstorting opeens, als van 'n mooi, groot gebouw,
van al m'n bewondering, m'n opzien voor je, m'n geloof in je. —
Ik voel nog de kou en dat ik er wit van werd.
V. HEERLE (blijft nu staan). Wel, wel, wat 'n dichterlijke taal van
m'n nuchtere, koele vrouw! — — 'n Neerstorting van idealen, als
van een gebouw. — 'n Prachtig beeld! Zoo had ik nu eens moeten
spreken. — —
JEANNE. 'n Beeld? — — Ik wist niet — — Och nee, zeg dat
niet. — — Ik had 't niet moeten zeggen, — ik ben ze gaan haten,
beeldspraak en mooie woorden! — — Ik heb je misschien gekwetst,
maar je vroeg 't me immers.— En ik zeg ook nog eens: jij was
geen schuld aan die ontgoocheling, ikzelf alleen, m'n eigen verblinding van vroeger!
v. HEERLE. Ja verblinding, zeg dat wel, — want verblind ben
je altijd geweest, ook nu nog. Je hebt me nooit begrepen — niet
begrepen, dat 'n spontane, impulsieve natuur als de mijne onder
de inspiratie van 't oogenblik dingen kan zeggen, écht gemeend,
die haar 'n oogenblik later ontgaan, omdat de impressies elkaar
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zoo snel opvolgen. — Terwijl jij met je langzame, trage aard, eerst
minuten lang de gedachten overweegt vóor ze uit te spreken, om ze
daarna nog tijden lang te herkauwen, — altijd dezelfde, dezelfde
gedachten. —
JEANNE. Je hebt gelijk, onze naturen verschillen te veel. — —
En laten we nu niet vèrder spreken. Al dat praten geeft toch niet.
Waartoe elkaar ook weér zien? Laten we de rest aan onze advocaten
overlaten, dat is beter.
v. HEERLE. M'n God, m'n God, hoe kun je zoo iets zeggen!
De rest onze advocaten overlaten. — — Dus wij moeten voortaan
dood voor elkaar wezen! — We moeten elkaars naam niet meer uit
alle gevoel, alle herinneringen uitrukken uit ons hart! —-sprekn,—
Jou schijnt dat licht te vallen. — Maar mij niet, ik vergeet niet zoo
makkelijk. —
JEANNE. Ik dok niet. Gemakkelijk niet. Maar nu is 't alles geleden. — En nu móet 't uit zijn.
V. HEERLE. Móet 't? We zijn nog niet gescheiden.
JEANNE. Dat zal immers in September gebeuren.
V. HEERLE. Als ik wil, anders niet, versta je wel ? -- — Je zegt
dat met zoo'n gretigheid. — Verlang je soms naar je vrijheid?
JEANNE. Ja zeker, ik verlang er hard naar.
V. HEERLE (plotseling jaloersch). Och kom! En je denkt misschien
dadelijk van die vrijheid te gaan profiteeren door — —
JEANNE (pijnlijk). Stil.
v. HEERLE. Nee, ik zal uitspreken. Je bent bleek geworden, ik
heb de waarheid gegist. — Je bent van plan, zoodra je vrij zult zijn,
meneer hoe- heet-ie-ook weer, dien edelen, trouwen vriend van je te
trouwen hè? Je wilt hèm het geluk geven, dat je mij — — (opeens
driftig) Blijf dan toch, zeg ik — —
JEANNE. Ik laat me niet beleedigen.
v. HEERLE. Als het nièt waar is, loochen het dan.
JEANNE. Ik loochen niets. Ik ben je geen rekenschap schuldig van
m'n gevoelens, m'n wenschen of wat ook.
v. HEERLE. M'n God, hoe kun je me zoo martelen?
JEANNE. Martelen?! Zeg toch niet zulke groote holle woorden!
Tracht toch ééns waar te zijn. Denk aan den toestand zooals hij is
en leef 'ns 'n oogenblik in de werkelijkheid. — Je hebt zelf verlangd
te divorceeren, omdat je van 'n andere vrouw was gaan houden. —
Hoe kan 't je dan „martelen" wat ik mogelijkerwijs voor 'n ander
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zou voelen? Je verlangt toch immers m'n vriendschap maar? (zachter)
Kom, laten we nu in vrede van elkaar gaan, zooals je zelf zei, dat
je wenschte. En hiermee voor goed afscheid van elkaar nemen. —
Ons weerzien geeft toch alleen aanleiding tot scènes, waar jij van
houdt, maar die ik afschuwelijk vind: pijnlijk, vernederend en in
hooge mate vulgair. — — Ik hoor Paul, geloof ik. — — Als je wilt,
dat ik nog iets voor je zal blijven voelen, wees dan 'n man en
beheersch jezelf. Laat 't kind ten minste eerbied voor je kunnen
hebben.
V. HEERLE (nu werkelijk aangedaan en daardoor opeens eenvoudiger).
Geef me je hand — — ( mompelend). Wat bèn je mooi (zij trekt haastig
haar hand terug). Nee, nee, niet boos zijn nu, je zult het immers
niet meer hooren — ( opeens losbarstend met echt gevoel) Jeanne, Jeanne,
wil je me gelooven als ik zeg, dat er oogenblikken zijn waarop ik
nog dezelfde liefde voor je voel als vroeger?
JEANNE (glimlacht flauw). Dezelfde liefde?
V. HEERLE. Of passie dan als je wilt. — 't Is waarachtig waar,
dat jij de eenige vrouw bent van wie ik ooit echt gehouden heb,
al was 't dan op mijn manier. Geloof je dat wel?
JEANNE (ziet hem even aan). Misschien is dat zoo.
V. HEERLE (a. v.). En wil je dan gelooven — ik zweer je, dat ik
nu waar spreek en geen frazes — als ik zeg, dat jij me vroeger hebt
doen lijden, — dat je me nooit gegeven hebt wat ik verlangde,
waar ik naar smachtte, — dat je me te kort hebt gedaan ?
JEANNE (zacht). Ja, misschien is dat ook zoo. Ik was de vrouw
niet voor je. Ons heele huwelijk is van het begin tot het einde 'n
vergissing geweest.
V. HEERLE. En dat had toch niet gehoefd, als jij maar minder
koel was geweest, van 't begin af zelfs, toen het heette, dat je
me liefhad. — Herinner je je niet meer, hoe jij me altijd, als m'n
passie voor je opvlamde met .de grootste koelheid behandelde , me
soms zelfs met afschuw terugwees?
JEANNE (voor zich heenziend, zacht, pijnlijk). Ja, — omdat je dan
zoo grof was en nooit eenige eerbied voor me toonde.
v. HEERLE (ruw). Onzin! — Hoe kunnen passie en eerbied samengaan. Passie is vuur en eerbied is kilheid.
JEANNE (kinderlijk). 't Is mogelijk, misschien was het dom van me
zoo te denken. — Ik geloofde, dat ze samen konden gaan. — —

Adieu nu. — — (Zij gaat heen.)
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V. HEERLE. God wat was ze mooi! — Om haar nog ééns te kunnen
hebben en zij ook in gloed, in passie! (Een begeerende, zinnelijke
trek glijdt over z'n gezicht, terwijl hij z'n handen samenklemt. Paul
komt binnen. Hij blijft wat aarzelend en angstig voor van Heerle staan
zonder hem de hand te geven.)
PAUL. Dag papa.
V. HEERLE (weer wat theatraal). Paul, m'n jongen! Jij niet koud
zijn hoor! Jij moet van me houden! (Hij trekt Paul naar zich toe
en kust hem herhaaldelijk.)
PAUL. Was u boos daarnet?
v. HEERLE. Nee zeker niet jongen. Papa had verdriet, bitter
verdriet.
PAUL (wat weifelend, terwijl hij z'n vader sluw van onder z'n oog
aanziet, als een kind dat meer begrijpt dan hij zeggen wil of-wimpel
durft). Heeft mama het niet weg kunnen nemen?
V. HEERLE (bitter). Nee, dat wil mama niet. — — Zooals jij op haar
lijkt: haar oogen, mama's mooie donkere oogen, en haar fijne, regel
matige trekken, en haar klare, blanke teint — — hij zucht zwaar).
PAUL. Dat zei tante Dora ook.
v. HEERLE (opeens op anderen toon). Deed ze? — Je hebt toch
anders veel van mij ook: je golvend haar en je kleine handen en
voeten. — — Zei mevrouw Portman daár niets van?
PAUL. Nee papa. (plotseling) 0, hebt u 't meegebracht?
v. HEERLE. Wat meegebracht?
PAUL (ongeduldig). 't Cadeau voor m'n verjaardag. Ik ben morgen
immers jarig.
V. HEERLE. Sapristie, 't is waar!
PAUL. Hè papa, hebt u 't vergeten?
V. HEERLE. Nee, nu geen tranen. Je weet, die kan ik niet zien,
papa heeft al verdriet genoeg. -- Kom, kom, m'n jongen, ik
heb 't volstrekt niet vergeten. We gaan 't straks koopen, 't cadeau,
dan mag je 't zelf uitkiezen.
PAUL. Mag ik dan 'n paerd hebben?
v. HEERLE. Nee, geen paerd, je bent al te bescheiden jongen heer. Boven de vijf en twintig gulden mag je niet gaan.
PAUL. Vijf en twintig gulden! Dat is 'n massa geld!
V. HEERLE. Dat zou ik denken voor 'n jeugdeling als jij.
PAUL (vleiend). Hè toe, nou even dominé Rietveld nadoen — u
hadt 't me beloofd.
(
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v. HEERLE (opeens op den langzamen wat zalvenden toon en met de
oreerende bewegingen van een dominé). En een man moet zijn woord
gestand doen. Hoe vaart mijn jeugdig vriendje, Paul van Heerle?
Mag ik hem reeds bij voorbaat mijn hartelijke felicitaties aanbieden met den feestdag van morgen en hem daarbij toewenschen
dat hij een in alle opzichten gezegend jaar tegemoet moge gaan?
(Paul die al dadelijk lachte, begint nu te schateren). Een jaar waarin
hij zijn dierbare ouders tot toenemende vreugde moge verstrekken
en zelf toenemen in wijsheid, deugd en kennis! — Wat, — lacht
m'n jonge vriend en dat tegen mij? (Nu plotseling den schellen toon
aannemend van een drukke, kakelachtige oude dame.) Ja dominé, zoo
is dat kind nu eenmaal, van 'n brutaligheid, u kunt 't u niet voorstellen. Mij heeft-ie verleden ook zoo uitgelachen. Maar nu tegen
u, 't is 'n schande, ik zeg maar — — ( nu weer als dominé sprekend)
Och waarde vriendin, beoordeel het jongske niet te hard. — Hij is
wat vermetel wel is waar, een weinigje overmoedig, — maar zijn
hart is toch niet kwaad; daarin sluimeren de kiemen — kiemen
van beminnelijkheid, godsvrucht en — — ( Paul schatert nu zóó,
dat van Heerle moet uitscheiden) Ziezoo, nu weer genoeg voor vandaag van ds. Rietveld en tante Keetje.
PAUL (nog hijgend). Hè! is dat lachen! Wat zou u prachtig comedie
kunnen spelen. — —
v. HEERLE. — — Ook heel wat gedaan vroeger. — Ik was 'n
eerste acteur, waarachtig hoor, geschapen voor de planken.
PAUL (zich plotseling herinnerend). Ik ga er morgen heen, naar
de comedie, met mama en tante Dora. — En van Waveren en
Willem gaan ook mee. — We zitten in de stalles. Komt u dan ook?
v. HEERLE. Wat 'n pret! Nee jongen, daar zou mama niet op
gesteld zijn. En ik moet straks ook de stad uit, voor 'n paar
dagen naar Brussel, met 'n vriend van me.
PAUL. Naar Brussel? In de automobiel?
V. HEERLE. Nee, in den trein.
PAUL. Hè, ik wou dat ik mee kon gaan! Ik heb zoo lang niet
in 'n trein gezeten.
v. HEERLE (met 'n plotselingen inval). Zou je dat willen? Met papa
mee voor 'n paar dagen? Samen in 'n hotel op één kamer en
's avonds naar de opera en 't cirkus? Hoe zou je dat vinden?
PAUL. 0!! Meent u 't papa?
v. HEERLE. Ja, ik meen 't. 't Is 'n idee, dat me juist invalt.
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Waarom zou ik je ook niet 'n paar dagen mogen hebben? Mama
heeft je wel altijd. Zij houdt je maar voor zich, en je bent toch
even goed mijn jongen, niet waar?
PAUL. Zeker papa — (even weifelend). Zou mama het goed vinden?
v. HEERLE. Hm — — 't Zou misschien beter zijn 't haar niet
vooruit te zeggen, — 't is trouwens maar voor zoo kort. — En
mama zou 't heerlijk vinden als ze wist, dat jij plezier had. 't Beste
zou misschien wezen haar 'n paar regels te schrijven en die hier
neer te leggen, bij de viooltjes. Dan kan jij er 'n paar hartelijke
woorden onder zetten.
PAUL. Maar moet ik niets meenemen, geen koffer of reistasch?
V. HEERLE. Nee, dat hoeft niet. Wat je noodig hebt, koopen we
in Brussel. En weet je wat we doen zullen? We zullen voor mama
een aardige verrassing meebrengen, — je portret laten maken ten
voeten uit.
PAUL. 0 ja en dat in 'n mooi lijstje. Dan kan ze 't op haar
schrijftafel zetten.
v. HEERLE. Juist, in 'n mooi lijstje, 'n uitstekend idee. — —'t Is
waar, heb je mevrouw Portman m'n portret nog laten zien?
PAUL (wat verlegen). Ja papa.
V. HEERLE. Wel, en hoe vond ze 't?
PAUL (a. v.) 't Is zoo gek, ze lachte er om.
V. HEERLE. Lachte ze er om?
PAUL. ja, ze vond die boompjes zoo gek.
V. HEERLE (driftig). Wat 'n onzin! Die bespottelijke vrees voor
'n kleine decoratie. Op 'n oud schilderij, waar de menschen staan
afgebeeld met lelies in hun hand, tegen 'n achtergrond van onmogelijk- romantische bergen en kasteelen en God weet wat voor mals
-op den voorgrond, dan — — dan wordt dat mooi gevonden, — zoo
„decoratief" doet dat dan. — Maar tegenwoordig, als 'n mensch zich
laat fotografeeren tegen 'n doodsimpel achtergrondje van oleanders,
-dan heet dat dwaas, aanstellerig. — Die verregaande nuchterheid

,

van de menschen!
PAUL (met even weer den sluwen blik van onder z'n wimpers uit).
Knappe trekken heeft-ie toch, zei ze.
V. HEERLE. Zei ze dat? Tegen wie? Tegen mama?
PAUL. Ja, ze zei 't zachtjes, maar ik hoorde 't toch.
V. HEERLE. En wat zei mama toen? — — Nee, nee niets — —
(weer opgefleurd nu). Ja zeker, 'n mooi portret van je. — — Eén
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zullen we er laten maken van ons samen. En daarvan mag je er
een aan tante Dora geven, is dat goed?
PAUL. En wanneer gaan we nu papa? dadelijk?
V. HEERLE. Ja direct. — Ik zal even het briefje schrijven. (Hij
gaat aan Jeanne's schrijftafel zitten, neemt papier en schrijft.) (halfluid) Beste Jeanne, vergeef me m'n drift van zooeven, — ik beloof
je dat voortaan — — ( hij houdt even op, zucht zwaar en veegt z'n
oogen af. Schrijft dan nog even verder in stilte) Ziezoo, en nu jij, —
hieronder maar.
PAUL (gaat zitten). Wat moet ik schrijven?
V. HEERLE. Zet maar: Lieve mama. Ik ga met papa mee naar
Brussel, omdat ik hem zoo zelden zie. Ik hoop, dat u niet boos of
bedroefd zult wezen, ik zal u heusch niet vergeten. Dinsdag kom
ik weer terug. Uw liefhebbende Paul.
PAUL (opeens met echte vrees, iets liefs in z'n toon). Zou ze bedroefd
zijn, denkt u?
v. HEERLE. 'n Oogenblik misschien. Ik ben zoo dikwijls bedroefd,
ik mis je zooveel. En daarna, als je terugkomt, zal ze ook weer
dubbel gelukkig zijn. Je moet altijd maar heel goed voor haar wezen,
jongen. Mama is 'n lieve, edele vrouw, die innig veel van je houdt,
veel meer dan van papa.
weer op fleurigen toon) Allons marsch,
haal je hoed en jas nu, anders komen we te laat.
PAUL. Die hangen in de gang.
V. HEERLE. En avant dan m'n jongen, naar 't chique, vroolijke
Brussel. Daar zul je je fransch kunnen oefenen.
(Beiden haastig af. De Kamer is 'n oogenblik leeg. Dan komt Jeanne
binnen door de porte•brisée.
Jeanne schuift voorzichtig de porte-brisée open, om te zien of van
Heerle en Paul er nog zijn.)
JEANNE. Al weg. — — (Zij ziet de viooltjes nog liggen, gaat ernaar
íoe om ze weg te nemen en haar blik valt op het briefje. Dadelijk ver
haar gezicht van angst; ze wacht 'n oogenblik, bang voor wat ze-trek
zal lezen. Dan opent ze het. Schrik en verslagenheid grijpen haar aan;
met wijdgeopende oogen en mond, nauwelijks begrijpend, staart zij voor
zich uit. Zij beweegt haar lippen om iets te #eggen, maar kan geen
woord uitbrengen. Zoo blijft zij 'n oogenblik staan. Dan stoot ze gesmoord
'n kreunende zucht uit; Ooh! — — Zij gaat nu bewuster kijken en ziet
de violen: Opeens stroomt '!t bloed haar in 'n golf naar 't hoo/d , verontwaardiging en haat vertrekken haar gezicht. Zij vermorzelt de bloemen
— — (
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in haar handen, haar gezicht nu weer strak, en gooit ze in den papier
Geheel bewust geworden nu, komt de behoefte tot handelen in-mand.
haar op. Zij doet haastig 'n paar stappen in de richting naar de deur.)
JEANNE (gesmoord). Wat moet ik doen?
(Dora komt binnen door de gangdeur met haar brief nog in de hand.
Als zij Jeanne ziet, blot zij verschrikt staan.)
DORA. Jeanne! wat is er gebeurd?
JEANNE (haar 't briefje overreikend). Lees dit eens.
DORA (den brief doorvliegend, verbaasd). Paul meegenomen? naar
Brussel?

(knikt; zegt klankloos) Als hij hem eens niet terugbracht ?!
(nog even een blik werpende op 't briefje). Welnee. Paul
schrijft immers, dat hij Dinsdag weerom komt. Dat heeft hij, van
Heerle hem gedicteerd.
JEANNE (nu voor 't eerst met 'n uiting van droefheid). 0 dat-ie dat
doèn kon 1 Zonder me goeiendag te zeggen! (met iets roerend-hulpeloos in haar stem). Wat moet ik doen?
DORA (beslist). Ga naar 't station, haal hem terug.
JEANNE. Dat dacht ik — — ( hoofdschuddend). 't Gaat niet. Ik kan
geen scènes maken op straat of aan 't station. 't Kan niet om Paul.
En 't zou ook niet geven.
DORA. Wil ik gaan?
JEANNE (gretig). Zou je willen? Kan 't nog?
DORA. Probeeren. Wanneer gaat de trein? Heb je 'n boekje?
JEANNE (gaat haastig naar haar schrijftafel en zoekt nerveus)
Hier. — — Zoek jij op. ik kan niet zien — —
DORA (zoekt snel op, vlug, beslist in haar doen). 3.45. (met 'n blik
naar de pendule) Misschien kan 't nog, 't is vlak bij. Dan moet ik
direct heen. — M'n hoed even. -JEANNE. Neem den mijnen, die hangt in de gang.
DORA. Ja. Hoff je goed, Jeanneton.
JEANNE. 0, ik dank je. (Dora laat onder 't haastig heengaan haar
brief op de tafel liggen). Je brief — — je laat hem liggen — —
DORA (zonder om te zien). Laat maar, dat geeft niet, straks
wel — (snelt heen).
(Zij neemt den brief, afwezig, zonder hem te zien en legt hem weer
op tafel. Rusteloos loopt ze eenige oogenblikken heen en weer, met nu
en dan 'n snellen blik op de klok. Zij neemt het spoorboekje van haar
schrijftafel nog eens op en kijkt er in.) Nog twaalf minuten. — —
JEANNE
DORA
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't Zou net kunnen. — (Zij loopt opnieuw heen en weer en ziet op de
klok.) Nee, 't kan niet, zij haalt hem niet. — — (Zij blijft staan,
opeens valt haar in:) Z'n verjaardag — — weg met z'n verjaardag — —! (Zij zucht pijnlijk, kampende tegen tranen, terwijl zij even
haar hand voor haar oogen houdt. Dan tracht zij zich te bedwingen.)
( Toevallig ziet zij nu weer
In Godsnaam maar kalm zien te zijn.
den brief. Afwezig neemt ze hem van de tafel en gaat er mee naar
haar schrijftafel om hem weg te bergen. Als zij hem in 'n laadje wil
leggen, valt haar blik voor 't eerst op het schrift. Zij knipt met de
oogen, zich dwingend om helder te zien en zegt werktuigeljjk) Karels
hand! (Zij legt hem in het laadje en valt dan neer in haar bureaustoel,
dof, getroffen voor zich uitstarend. Dan legt ze haar hoofd op haar
armen, die op tafel rusten en zegt moe:) Dus hij toch.
— —

Sae Bedrijf.
't Is avond. Jeanne en Dora zitten bij de lamp, theegoed op de groote
tafel. De gordijnen zijn gesloten. Dora heeft een boek voor zich op tafel.
Zij probeert te lezen, maar gedurig dwalen haar gedachten af, ver weg.
Er is 'n bezorgde trek op haar gezicht, een als van niet - begrijpen soms,
met iets ongeduldigs er in. Jeanne dwingt zichzelf te werken aan'n handwerk, maar voortdurend — ondanks haarzelf — ziet zij naar de klok of
luistert gespaunen met 'n blik naar 't venster. Zij ziet bleek en angstig.
DORA. 't Kan heusch nog niet, Jeanne. Om 8.3o komt hij immers
pas aan. 't Is nu nog geen tien minuten over achten.
JEANNE (zich forceerend om gewoon-kalm te praten). De pendule
hier gaat wat achter, geloof ik.
DORA. Doet-ie? 'n Paar minuten misschien. En al is dat zoo, dan
maakt 't nog geen onderscheid.
JEANNE (flauw glimlachend). Ik kijk ook eigenlijk meer, om te
zien hoe de tijd vordert. Ik zou de wijzers wel willen duwen.
DORA (knilckend, sympathiek). Denk maar eens 'n uurtje verder.
Hoe heerlijk 't dan zal wezen: Paultje hier!
JEANNE (glimlacht even blij). Heerlijk! — En toch -- — (zachter)
zie ik er tegen op.

(even niet begrjpend, omdat ze weer begint af te dwalen). Is
dat niet 'n beetje overdreven?
JEANNE (die haar afdwalen bemerkt heeft). Begrijp je wat ik bedoel?
III
36
DORA
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DORA. Wat je bedoelt?
nu terugkomend en snel begrjpend) Ja.
Hoè je hem weer zult zien.
JEANNE (knikt) Vier dagen onder zijn invloed geweest en — —
in welke omgeving misschien.
DORA (meer om Jeanne te kalmeeren dan uit overtuiging). Toch
geen slèchte omgeving. Daarvoor houdt hij dunkt me te veel van
het kind.
JEANNE. Misschien niet slecht voor 'n ander, maar wel voor Paul.
Jij weet dat zoo niet, niet heelemaal. — Zij zullen natuurlijk in het
eerste en chiekste hotel gelogeerd hebben, in de eerste restaurants
gegeten, — — met fijnen wijn, Paul oak wat wijn, — die moet later
'n fijnproever worden. — — En dan 's avonds op de eerste plaatsen
in het een of ander theater. — — En daar zal hij hem — en ook
op straat — op al de elegante, modieuse toiletten van de dames en
heeren opmerkzaam hebben gemaakt, op de goeie coupe van japonnen en jassen — — en op al de luxe in de winkels. — — 0, ik
heb 't alles zoo duidelijk gehoord en gezien! — — En je weet niet
hoe pernicieus dat werkt op Paul. Hij zal vergif in hebben gezogen
— (

voor maanden.
DORA. Dan zullen we hem samen, zachtjes aan, heel verstandig
wat tegengif ingeven.
JEANNE. Daar bestaat eigenlijk m'n heele opvoeding in: voortdurend tegengif ingeven — —. (Zij zucht en zwijgt. Even later laat

ze plotseling haar werk, dat ze weer opgenomen had, vallen en staart
ontzet voor zich uit.)
DORA. Jeanne? Wat is 't? Kijk niet zoo! — —
JEANNE. Als hij hem toch eens nièt terug zou brengen.
DORA. Nee, daar nu niet wéer aan denken. Hij had immers geschreven, dat hij 't doen zou.
JEANNE. Denk je, dat ik aan kan op wat hij schrijft? Hij kan
op 't laatste oogenblik, even voor z'n aankomst hier, van gedachten
veranderd zijn, — 'n plotselingen inval gekregen hebben.
DORA. Kom, kom, zoo kun je je wel alle mogelijke ellende in
't hoofd halen. — Wat zou hij ook moeten doen met 't kind? 't
Zou hem veel te lastig zijn, zoo'n zorg en verantwoordelijkheid.
JEANNE. 't Is waar, 't zou hem te lastig wezen. Maar hij zou 't
kunnen wegnemen, niet waar, hij heeft er recht op volgens de wet?
DORA. Ik weet 't niet, ik weet 'theusch niet, ik zou denken van niet.
Gekheid, over twintig minuten is Paul hier, in je armen.
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zelf zal wezen.
Wat zou dat heerlijk zijn — — (stilte) Ja, kom, 't is
schandelijk, zooals ik tegenwoordig toegeef aan m'n angsten, zoo
zwak als ik ben geworden. — Ik moet er nu tegenin — iets uitvoeren. (Zij neemt haar werk weer op.) — — Wat 'n gezelschap ben
ik voor je!
DORA. Ja, dáar zou ik bepaald eens over tobben — — (op haar
boek wijzend). Hebt je dit gelezen?
JEANNE (erg haar best doend, maar zonder wezenlijk interesse). Van
dien Rus, hoe heet-ie ook weer? Ja, 't is heel mooi. — —'t Karakter van dien man is zoo goed geteekend, hè?
DORA (begint weer af te dwalen). Heel goed.
JEANNE (a. v.). Dat van 't jonge meisje ook.
DORA (nu afwezig) Ja, de jonge man is ook goed, zeker.
JEANNE (flauw glimlachend). Ik zei het jonge meisje.
DORA. 0 zei je?
JEANNE (a. v.) We dachten geen van beiden aan 't boek, jij
ook niet.
DORA. Nee, ik ook niet.
JEANNE (opeens met echte belangstelling en hartelijkheid). Do, er is
iets met je — — Ik weet 't, ik ben de laatste dagen vreeselijk
zelfzuchtig geweest, totaal geabsorbeerd door m'n eigen verdriet; —
maar toch heb ik wel gemerkt, vandaag vooral, dat jou ook iets
hindert, iets — —.
DORA. Welnee, hoe kom je er aan —
JEANNE. Kijk me eens aan.
DORA (glimlachend). Net als Paultje. — Moet ik ook betrapt
worden op--?
JEANNE. Onwaarheden meen je? Ik hoop 't niet voor je, al ben
ik er wat bang voor.
(Dora kijkt voor zich en zwijgt.)
JEANNE. Waarom mag ik jouw zorgen niet kennen? (glimlachend)
Niet dat ik denk, dat ze heel groot kunnen zijn. — —
DORA. Och nee. — — 't Is zoo niets in vergelijking met wat
jij — — En dan weet ik zelf niet eens — — Ik schaam me haast,
dat ik je altijd met klachten lastig val. Zóó kom je nooit uit
de zorg.
JEANNE. Wat 'n overdrijving! Ik heb tot nu toe gelukkig meer
JEANNE.
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goeds dan treurigs van je gehoord. — Ik zou 't ook heusch liever
weten. — Is 't ook — — ingebeelde zorg misschien? Je hebt zooveel fantasie.
DORA. Misschien — ik hoop 't. — Maar ingebeeld verdriet is
ook verdriet.
JEANNE. Zeker. — (Zij neemt haar werk op. Terwijl ze stil voort -

werkt, strijdt ze 'n zwaren strijd met zichzelf, of ze Dora iets zeggen
zal; haar handen gaan beven. Lange stilte.) Komt mijnheer Heidring
morgen nog hier?
DoRA. Nee. (opeens) Hé, had ik je — gezegd, dat hij Heidring
heet?
JEANNE (over haar werk gebogen, zwakjes). Had je niet?
DORA. Ja, dat moet wel natuurlijk. Hoe zou je z'n naam anders
weten. — — Nee, hij komt weèr niet, — de tweede maal, dat hij
't afschrijft. — — Nu vraagt hij me om hem morgen in het Bosch
te ontmoeten. — — En ik weet zelf niet, — ik kan, ik wil 't niet
doen — — Waarom moet ik altijd naar hèm toe komen, hij niet
naar mij?
JEANNE (flauw glimlachend). 0, daar komt de trots van m'n.
reine " tegen op.
DORA. Heeft deze « reine" soms niet haar trots?
JEANNE. 0 ja, ja, ik begrijp 't ook wel, maar z'n brieven zijn
toch niet minder hartelijk, wel?
DORA (weifelend). Nee, dat niet — —'t Is zoo vreemd alleen — —
't Is of er iets gedwongens in is gekomen, in z'n excuses over z'n
niet hier willen komen.
JEANNE (nog even 'n korten strijd, dan zegt ze besloten, maar
blijkbaar met groote inspanning). Dan zal hij er wel 'n reden voor
hebben, iets — — dat hij je niet goed, — — dat hij moeilijk
vindt je te zeggen. —
DORA. Ja, dat heb ik ook gedacht. — Maar wat in Godsnaam
kan dat wezen. Begrijp jij er iets van?
JEANNE (a. v.). Ja, ik begrijp 't wel, geloof ik — — (z ij stokt
even, dan zachter, op vasten toon). Door 'n misverstand, 'n verkeerd
begrepen gevoel van zijn kant, zal hij mij liever niet willen ont,

moeten (zij ziet voor 't eerst Dora nu aan).
DORA (plotseling begrijpend). Jeanne! — Is hij dan — —
JEANNE. Die vriend, ja.
DORA. 0! (Zij vat Jeanne's beide handen en verbergt haar hoofd
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als beschaamd in Jeanne's schoot. Met diepe smart en volkomen ver
zichzelf:) Dat ik je dát heb moeten — — Hoe vreeselijk!-getnva
JEANNE (gepijnd, door wat ze voelt, dat Dora nu gelooft). Nee, zoo
moet je niet spreken, niet denken vooral, — je vergist je werkelijk.
DORA (zonder te hooren). 0 Jeanne, Jeanne ! Als ik dat geweten had!
JEANNE (a. v.). 't Is heel goed, dat je 't niet geweten hebt. Dan
had je misschien, of zeker je eigen geluk van je af gestooten — —
en 't zou mij niet geholpen hebben. — — haastig) Je stelt 'tje zoo
verkeerd voor, alles! — — Er is nooit iets tusschen ons — —
tusschen hem en mij geweest — — Nooit iets, hoor je wel Do?
DORA (knikt, zonder eenige overtuiging). Ja, ja, ik hoor 't — —
(lange stilte). Weet je wat we moesten doen? (Jeanne ziet haar vragend aan.) Dezen zomer, nu dadelijk, met elkaar heengaan, jij en
ik, en Paul natuurlijk — — ver weg, naar 'n mooi, stil plekje in
de bergen — — En dan — — den winter daarop ook weg blijven — —
Paul zou 'n gouverneur kunnen krijgen — — We zouden naar 't
Zuiden kunnen gaan. —je weet, ik ho{i van reizen en 't zou voor
jou zoo goed wezen, eens 'n tijdlang weg te zijn uit alle zorg en
finantiëel gescharrel. — Zou je dat willen, Jeanneton?
JEANNE (droevig glimlachend). 't Is 'n heel mooi plan. — En — —
Karel Heidring, wat zou diè moeten doen, wat zou er van hèm
worden?
DORA (bijna heftig). 0, spreek nu niet over hèm. — Hij zal z'n
weg wel vinden, alleen, hij is sterk. — Glimlach nu niet, ik meèn
't, Jeanne.
JEANNE (week). Dat weet ik, en 't is zoo lief van je.
DORA. Zoo lief? 1 Dacht je — — Hoe zou ik nu anders kunnen
doen? Denk je, dat ik ooit zou willen of kunnen gelukkig zijn, als
ik wist jou daardoor te doen lijden? (Jeanne's gezicht vertrekt pijnlik)
Ja, ja, iedere andere vrouw, die zou ik er aan opofferen. — jou
nooit — onderdrukt innig) nooit Jeanneton, goeie, trouwe Jeanneton. — —
JEANNE. Dank je — — ( met iets wanhopigs). Och je begrijpt 't
heusch niet — — Zij strijkt met de handen over haar gezicht, probeert
nu op opgewekten, haast zakelijken toon te spreken.) 't Is eenvoudig,
dat je alles — — je stelt je werkelijk alles verkeerd voor, mijn
gevoel — — en zijn vroeger gevoel voor mij. — — We waren
alleen vrienden, meer niet — — bijna hartstochtelijk, als ze ongeloof
op Dora's gezicht leest). Waarom geloof je me nu niet?
(

(

(

(
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DORA. Ik kan 't niet. — Je zegt 't om mij, — om me te sparen,
me rust te geven — —
JEANNE (wanhopig). Och nee, waarachtig niet. — — Als je wist
hoe je mij pijnigt door me niet te willen gelooven.
DORA. Je pijnigt? ! — — Maar Jeanne, hoe kan ik nu anders — —
Als ik bedenk, hoe je over hem sprak.... — — En de uitdrukking van
je gezicht toen en de klank van je stem — — je — je haperen, je
koude handen — — Toen was ik blind en doof — — Maar nu, nu
zie ik en hoor ik 't alles opeens, zóo duidelijk of de tijd is weggevallen en we weer bij elkaar zitten, zooals op dien eersten middag, — — Jeanne? — Maar ik vraag je immers niets, je hoeft me
niets te zeggen. — —
JEANNE. Nee, dat doe je niet. Je bent innig, innig goed voor me.
Maar ik mbet nu spreken, anders zul je me nooit gelooven, nooit
de waarheid weten — (zacht). En o! 't is me zoo pijnlijk — — Ik
heb 't voor mezelf ternauwernood geweten, nooit uitgèsproken
haast, wat jij nu vermoedt.
DORA. Ja, ja, dat geloof ik. — Ik wil ook niets weten, versta je?
JEANNE (vast). je mbet 't nu weten, het weinige wat er te weten
valt, het is haast niets. — (Zij wacht even, bedenkend.) Ik leerde
hem kennen toen Paultje zoowat — — ja Paul was toen vier, de
ontgoocheling was er al lang. Ik had hem 'n paar maal op 'n dinétje
ontmoet bij kennissen, hij woonde tijdelijk in de stad. — Daarna
maakte hij me nu en dan 'n visitie, meest 's avonds, — en dan
waren we gewoonlijk alleen, omdat hij, van Heerle, veel uitging — —
Dan spraken we heel kalm-vertrouwelijk, we begrepen elkaar geloof
ik — hij mij tenminste. Ik sprak hem nooit over van Heerle, of
over m'n verdriet, maar ik wist toch dat hij 't vermoedde en dat — —
dat gaf me 'n zekere troost, 'n gevoel van minder eenzaam te
wezen — — 't Was heerlijk, heel prettig voor me, zoo'n rustig,
innig gedachten wisselen. Ik had 't met hèm nooit gekend — —
Meest over Paul was 't. Hij doorzag 't kind dadelijk, hij had zoo'n
slag met hem, en ik vroeg hem dikwijls raad, hoe ik met Paul
handelen moest. En — — ja, en dit is eigenlijk alles. Meer is er
nooit geweest. 't Was vriendschap alleen en 'n vriendschap meer
van mijn kant nog. Hij is veel meer voor mij geweest, dan ik voor
hèm, o ja, véél meer. — Ik had hèm, z'n vriendschap zooveel meer
noodig— (zachter). Daarom misschien heeft hij ook gedacht, dat
ik anders — —
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DORA. Nee, nu vergis jij je. — Hij heeft véél van je gehouden,
hij doet 't nog, en je bent ontzaglijk veel voor hem geweest, veel
meer dan jezelf gelooft. — Ik had 't altijd vermoed. — Maar nu ik
weet, dat jij 't bent ..... En als ik niet tusschenbeide was gekomen — — Ik heb nu 't gevoel, dat ik hem van je af heb getrokken. —
JEANNE. 0 stil toch, stil — — Waarom moet je jezelf en mij
zoo'n pijn doen.
DORA. Hoe kan ik dat anders? Als ik weet dat jij — —
JEANNE (smeekend). Niet zeggen — — ik geef je m'n woord dat 't
geen — — (zacht — pijnlijk) gewone verliefdheid was van mij. —'t
Was alles zoo vaag, och zoo vaag. —'t Was 'n gevoel, dat tot
niets warden kon door m'n zorg over Paul, die al m'n gedachten
zóó absorbeerde, dat ik me niet over kan geven aan iets anders — —
en ik zelfs niet droomen dorst van 'n toekomst — — van geluk. —
DORA (wat verlicht nu). Maar — — 't Had misschien anders kunnen
worden, later, als ik niet — — Nee, nee, ik wil niet wreed zijn.
Ik wil niets zeggen, niets weten Jeanneton — — En niets meer
vragen ook — — Ik wil trachten te gelooven, dat 't werkelijk zoo
is, dat je alleen vriendschap, 'n rustige, innige genegenheid voor
hem gevoeld hebt.
JEANNE. Ja, ja, dat was 't — — En omdat ik die ook nu nog
heb, zou ik niets liever wenschen, dan hem gelukkig te weten met
jou (smeekend). Dat wil je, niet waar?
DORA. Ik zal m'n best doen.
JEANNE. Hem héél gelukkig maken. Je kunt 't. — Ik kan me zoo
begrijpen hoe het gevoel voor jou over hem heengekomen moet
zijn. Zoo zou hij nooit van mij gehouden hebben.
DORA (gretig). Geloof je dat?
JEANNE (stellig). Ik weet het (zwijgen).
DORA. Hoe ben je gaan begrijpen, dat hij 't was, want ik weet
nu, dat ik z'n naam niet genoemd had.
JEANNE. Ik vrees — — (zich verbeterend) ik giste 't dadelijk, — 'n
vaag vermoeden ervan, toen je van hem vertelde, — van je geluk
in Avranches, (glimlachend) den zwijger, dien je tot spreken had
weten te lokken — — terugdroomend). Met mij was hij zwijgzaam,
ik sprak meer dan hij geloof ik —
weer terug met haar gedachten).
En toen je hem beschreef met al z'n kleine eigenaardigheden: de
manier waarop hij z'n haar opstrijkt, en z'n wenkbrauwen even
y
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optrekt, ik zag 't op eenmaal en — — Och zoo heel veel kleine
dingen nog, die op hèm schenen te doelen. — Maar zèker weet ik 't
pas kort, door 't schrift van z'n brief, dien je had laten liggen.
(Zij gaat naar haar schrijftafel en krijgt hem. Geeft hem dan aan
Dora.) Hier is hij.
DORA . Dank je.
JEANNE. En wil je hem nu vragen, namens mij, om morgen
hier te komen?
DORA . Werkelijk, Jeanneton? — Zonder dat 't je pijn zal doen?
JEANNE . Werkelijk. — En doe hem m'n groeten, wil je?
DORA (opeens opgewekt en weer vol illusies). Ja. —0 Jeanne! Misschien dat we nu samen, hij en ik, wat voor je kunnen zijn in
de toekomst, en ook voor Paul — -- je leven wat minder triestig
maken. — We zouden in je buurt kunnen komen wonen.
JEANNE voor zich ziend, zacht). Zeker.
DORA . Dan ga ik ook nooit meer zoolang van je heen. We zullen
met ons drieën ons wijden aan Paultjes opvoeding, en als hij dan....
JEANNE (plotseling opstaand). Maar hij had al hier moeten zijn!
DORA. Wie? Paul meen je?
JEANNE. Ja, 't is bij negenen.
DORA (kijkt op de klok). 't Is waar. — Wil ik even uit gaan zien?
JEANNE. Nee stil, ik hoor al 'n rijtuig, geloof ik (beiden luisteren
bij 't raam).
DORA . Er wordt gescheld.
JEANNE (maakt 'n beweging naar de deur). Nee, ga jij — — of,
blijf maar. — — Hoor je wat?
DORA (die de deur geopend heeft, aarzelend). Nee, ik hoor zijn,
van Heerles stem.
JEANNE (in hevige angst opeens). En Paul! Pauls stem niet?
DORA . Ik weet niet — — ja, ja, zeker wel, ik zal me vergist
hebben. — Daar komen ze — — (van Heerle komt binnen. Zijn blik
zoekt dadelijk naar Jeanne.)
v. HEERLE (buigend). Mevrouw Portman, hoe gaat 't u?— — Dag
Jeanne. (Hij gaat naar haar toe en wil haar de hand geven.)
JEANNE (zijn hand voorbijziend). Waar is Paul?
V. HEERLE. Paul is heel wel.
JEANNE . Maar waar is hij! Waarom heb je hem niet meegebracht?
V. HEERLE . Je zult hem dadelijk zien. Ik wou je alleen — —
J^ANNE. Dus hij is hier?
(
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V. HEERLE. Niet hier in huis, maar toch vlak bij. — — Ik wou
je graag voor hij terugkomt, even spreken. Als mevrouw Portman
misschien zoo vriendelijk zou willen zijn om ons even alleen te
laten?
JEANNE. ja, ga maar Do. (Dora heen naar links.)
JEANNE (kortaf). Zeg nu wat je te zeggen hebt, zeg 't gauw en
laat Paul dan komen.
V. HEERLE. Wat zie je bleek, Jeanne! Je voelt je toch niet — —?
(gaat haastig naar haar toe) Je gaat toch niet — —
JEANNE. Flauwvallen, meen je? Nee, je weet, dat kan ik niet.
V. HEERLE. Ga tenminste zitten
met jaloezie). Wat 'n angst
om 't kind! Heb je zóó naar hem verlangd, naar hèm alleen?
JEANNE. Ja, naar hèm alleen. Naar wien zou ik anders moeten
verlangen? Hij is alles wat ik heb, het eenige.
v. HEERLE. Het éénige ! Ja, mij tel je niet, dat spreekt van zelf,
je hebt 't nooit gedaan — — Maar — — tel je dus ook dien trouwen, nobelen vriend van je niet?
JEANNE (schouderophalend). Kom je daar wéer op terug? Ten
opzichte van hèm, hoef je jezelf anders waarlijk niet meer te
martelen. Hij is verloofd met mevrouw Portman.
V. HEERLE (opeens afgeleid). Met mevrouw Portman?! Sapristie!
(zich herinnerend). Dan was hij 't dus! Ik wist, dat zij verliefd was,
ik had 't aan haar gezien. — — met iets als afgunst). Hoe komt ze
dáártoe, zoo'n drogen, kouden
heel beleefd) Pardon, ik vergat,
dat hij vroeger je vriend was.
— (

(

— — (

En nog is.
— 'n Gelukkige kerel hoor. Mevrouw Portman
is 'n charmante vrouw, — als ze 't zijn wil. — Wel, wel, waarom
heb je me dat verleden niet verteld?
JEANNE. Omdat ik 't toen alleen nog maar vermoedde, niet
wist — — (zij wacht even) Wil je me nu eindelijk zeggen, waarom
je hier bent gekomen?
V. HEERLE. Ja. Maar je moet me rustig aanhooren Jeanne, dat
moet je me beloven. (Jeanne knikt.) En me gelooven ook? (Zij
kijkt strak voor zich.) Trachten me te gelooven tenminste?
JEANNE. Ik zal m'n best doen.
v. HEERLE. Kijk dan wat minder strak en streng. Je geeft me
waarachtig het gevoel van 'n beschuldigde voor z'n rechter.
JEANNE (met 'n zucht). Spreek nu toch.
JEANNE.

V. HEERLE. Zeker.
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V. HEERLE (zucht eveneens, korte pauze). Je zegt — — jij hebt
alleen verlangd naar Paul al die dagen. — Weet je naar wien ik
verlangd heb?
JEANNE (koud). Nee: ik vermoed naar juffrouw — —
v. HEERLE (invallend). Nee, en dat weet je heel goed. Naar
jou. — (als hij 't ongeloof op haar gezicht leest). 't Is waarachtig waar
Jeanne, je moèt me gelooven.
JEANNE. Begin nu niet weer op die manier en dat nogal na je
bezoek aan Brussel.
V. HEERLE. Maar als 't nu zoo is! M'n God, hoe moet ikje dan
overtuigen!
JEANNE. Door eenvoudig wáár te zijn als je dat kunt.
V. HEERLE. Vervloekt, jij zoudt iemand razend maken , jij kalme,
koude vrouw met je zelfgenoegzame, gevoellooze trots. — 't Is me
zelf 'n raadsel waarom ik je niet vergeten kan.
JEANNE. Ik dacht, dat je me dikwijls genoeg vergat. Kom, wees
eens eerlijk en beken wat je die dagen in Brussel gedaan hebt,
wie je er ontmoet hebt.
V. HEERLE. Ik heb er juffrouw Lafaille ontmoet, ziedaar. Dáarom
alleen was ik er heengegaan. En nog verscheiden andere vrouwen
ook, mooie vrouwen, elegante vrouwen, sommige mooier zelfs dan
jij, en die me bewonderden, me vleiden, me adoreerden, ja zeker,
en die ik, door 'n enkelen vingerwenk in m'n armen had kunnen
krijgen.
JEANNE (verontwaardigd). En Paul, waar was die al die dagen?
Heb je dien overal meegenomen op je zegetochten bij al die adoreerende vrouwen?
V. HEERLE. Altijd Paul! — Paul is 'n jongen, die 'n homme du
monde moet worden! Hoe eer hij weet wat er in de wereld te koop
is, hoe beter. Mijn zoon moet geen burgerlijke dufferd worden.
(ziende dat hij Jeanne pijnt) En 't waren trouwens geen — —'t waren
fatsoenlijke vrouwen, — tenminste — — zooals ze dat heeten voor
de wereld.
JEANNE (minachtend). Ik ken die vrouwen. — Is dan nu je liefde
voor juffrouw Lafaille al vervlogen?
V. HEERLE. Ja, als 't ooit liefde voor haar geweest is. M'n gevoel
voor haar is dood, finaal uitgedoofd. En wil je weten waarom,
waardoor? — Omdat haar sensualisme, haar adoratie, haar vleien
en naloopen van me, me eindelijk gingen walgen. 't Is goed voor
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'n ander soort vrouwen om zich aan te bieden, niet voor 'n fatsoenlijke vrouw, die om lièfde vraagt. Zóó een vrouw kan alleen tijdelijk
m'n passie opwekken. — Haar brandde de zinnelijkheid in de oogen
en dat maakte mij koud deze keer.
JEANNE (bijna angstig). Dèze keer, maar misschien niet 'n andere.
V. HEERLE. Nee, ik verlang haar liefde en haar passie niet meer,
't is uit voor goed. Ik verlang de jouwe. Ik smacht er naar om die
ééns in jou te verwekken, want je hebt ze nooit gekend, de mooie,
vlammende passie. — Jou alleen heb ik echt liefgehad — omdat je
koud en trotsch was. En omdat die kilheid en trots me prikkelden,
me smachten deden naar warmte en gloed in je. — Wat 'n vrouw
zou je zijn Jeanne, wat 'n genot zou je kunen geven, als er eindelijk
eens passie in je branden ging.
JEANNE. Genot! Bah, zwijg toch!
v. HEERLE. Dwaasheid! Je bent toch geen zestienjarige bakvisch ,
of geen sentimenteele, bloedelooze theosophische juffrouw. — Je weet
nu eenmaal wat liefde is — geen laffe, lauwe, platonische dweeperij,
maar warme, tastbare realiteit — jij in m'n armen! — En daarom
wil ik bij je terugkomen, versta je? Het is m'n recht dat te eischen.
JEANNE (ziet hem aan met groote, bijna kinderlijk verschrikte oogen).
Terugkomen?! — Dat kan immers niet. We zouden — weggaan
van elkaar, voor goed. — Dat was lang geleden besloten. — Vergeet niet, dat in mij alles dood is.
Alles?
Alles, — behalve pijn om het verleden.
V. HEERLE. 0 Janie, hoe kun je zoo hard en wreed zijn? Waarom wil je niet je bèst doen om weer voor me te gaan voelen als
vroeger. Ik zweer je, dat ik anders, beter voor je zijn zal. — Nu
geloof je me toch, niet waar?
JEANNE. Ja, nu geloof ik je —'t spijt me, maar nu is het te laat. Denk
toch ook eens 'n oogenblik verder dan het tegenwoordige, aan je zelf
na 'n jaar, 'n paar maanden misschien al. — Je bent nu op me — —
verliefd, dat geloof ik, maar hoe lang zal die verliefdheid duren?
v. HEERLE. Als je me eindelijk eens spontaan met overgave van
je heele trotsche zelf, ging geven wat ik vroeg — misschien dan
voor altijd.
JEANNE. Hoe kun je — — Nu nog?! — Dat kan immers niet. —
En zelfs dan nog zei je ,,misschien". Ben jij 'n man om je te binden
aan 'n vrouw?
V. HEERLE.

JEANNE.
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V. HEERLE (schouderophalend, brutaal). Mogelijk niet. Mogelijk
dat ik toch nu en dan verlangen zou naar 'n nieuwe sensatie, 'n
nieuwen prikkel, —'n andere vrouw. Je ziet, ik ben oprecht. Maar
— — alleen tijdelijk. Ik zou altijd tot jou terugkeereu Jeanne, jij
zou m'n hoogste liefde blijven. Voor jou zou ik iets voelen, wat ik
voor geen andere ooit zou voelen, wat geen andere ooit in me op
zou kunnen wekken: 'n begeerte, 'n adoratie en tegelijk ook 'n drang
om je te overmeesteren: eindelijk jij eens zwakker dan ik, jij sterke,
superieure, zelfbewuste, — toebehoorend aan mij, je deemoedig
overgevend aan mij. — (Hij klemt z'n tanden op elkaar, voor zich.)
En z66 heb ik je nooit gehad. — Waarom zou je je met zóó een
liefde niet tevreden kunnen stellen? Ik verzeker je, dat er duizende
mannen zijn, het meerendeel, die zóó liefhebben, — ik meen, die
hun eigen vrouw het hoogste geven en anderen — — nu ja, wat er
overblijft.

met moeite dwingend om kalm tot hem te spreken).
't Is mogelijk, maar dat is mij eenmaal niet genoeg, vooral omdat
je me nooit de mooie, hooge liefde zou geven, waarvan je sprak.
Die kun je niet geven, — ze is niet In je. Kom, laten we nu 'n eind
maken aan dit gesprek. 't Leidt tot niets en 't brengt ons toch niet
nader tot elkaar. — Laat Paul nu komen.
V. HEERLE. Nee, nu komt Paul ook niet terug.
JEANNE (zich

JEANNE. Niet terug? Ik begrijp je niet. Wat meen je?

v. HEERLE. Wat ik zeg. Alleen op voorwaarde, dat je mij weer
bij je wilt ontvangen, dat we weer zullen gaan leven als vroeger,
zal Paul bij je terugkomen.
JEANNE. Weer als vroeger? — En onze scheiding! — Ik alleen
heb recht op 't kind.
v. HEERLE. Als we scheiden. En dat gebeurt alleen als ik 't
nog wil!
JEANNE. Dus je wilt me dwingen om weer aan je te hooren?
v. HEERLE. Er is geen kwestie van dwingen. Dàt doe ik niet, ik
ben geen brute. Als ik 't wou, zou ik van avond nog bij je in
kunnen trekken en m'n rechten doen gelden, versta je? Maar dat
wil ik niet. — Ik vraag alleen maar 'n vergoeding voor jouw gemis
en dat is het gezelschap van Paul. Je hebt hem lang genoeg gehad.
Nu wil ik hem hebben, onze rollen omkeeren, — en jij kunt hem
dan om de drie weken bij mij komen zien.
JEANNE (hem aanziend met diepe, doffe stem). 0 wat — —
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me, nietwaar?
't — —

't Spijt me, dat ik wreed moet schijnen.
JEANNE (hartstochtelijk opeens). Spijt je ?! — — Wat heb je aan 't
kind! Hij zou je maar tot last zijn, je vervelen. Je hebt hem ook
niet noodig. Je hebt zoovéél — zooveel verstrooiingen. Ik heb niets,
alleen hèm.
V. HEERLE (koel-sarcastisch). Jij hebt je lessen en — — je trouwe
v.

HEERLE.

vrienden nietwaar?
JEANNE (beheerscht, ziet hem even aan, -- zegt dan kortaf). Breng
't kind hier, nu dadelijk.
v. HEERLE. Je begrijpt dus wat dat zeggen wil?
JEANNE. Ja, ik weet 't.
v. HEERLE. En ik heb je eerewoord dat je — — Je zweert me — —
JEANNE. Nee, ik zweer niet. Woorden laat ik aan jou over.
v. HEERLE. Goed, je belofte is me genoeg. Wat haat je me!
Wat 'n felheid in je donkere, vlammende oogen! Wat ben je mooi
Janie, trotsche, fiere Jeanne, m'n koningin! Zóo zie Ik je toch
liever dan anders. Nu is er tenminste gloed in die anders zoo koude
trekken. En ik zweer je, dat ik ze eens zal doen branden van — —
JEANNE (met 'n gebaar van walging). Nu is 't genoeg. Ga heen.
(Dora komt nu binnen met Paul, die moe en slaperig ziet.)
DORA. Kijk eens wien ik daar breng.
V. HEERLE (sarcastisch glimlachend). 0 mevrouw Portman, u bent
al te vriendelijk.
JEANNE (nu net zachte teederheid in haar stem). Paul! — Waar
was hij?
DORA. In 't rijtuig, in diepen slaap. Ik had opeens zoo 'n vermoeden, dat hij daar in zou zitten.
v. HEERLE (Paul op 't hoofd tikkend). Dag m'n jongen, we zien
elkaar gauw weer. — Dus tot ziens Jeanne! — Mevrouw Portman,
adieu — — 't Is waar; mag ik u m'n hartelijke gelukwenschen aanbieden met uw verloving? (Dora ziet Jeanne verwonderd aan.)
JEANNE, Ja, ik heb 't hem verteld. 't Is toch geen geheim meer,
niet waar? 't Was beter dat hij 't wist.
v. HEERLE (buigend voor Dora). Ik hoop spoedig het genoegen:
te hebben u hier weer te zullen ontmoeten. (van Heerle af.)
DORA. Goddank Jeanne, nu heb je hem weer.
JEANNE. Ja, nu heb ik hem weér.
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DORA (verwijtend). Foei Paul, Paul, om zoo weg te loopen, van
mama, zonder iets te zeggen.
JEANNE. Beknor hem niet. — En laat me nu even alleen met
hem, wil je?
DORA. Zeker. — (Dora af naar links).
PAUL (wat angstig). Bent u boos, mama?
JEANNE. Nee jongen, ik ben niet boos.

PAUL. Niet geweest ook?
JEANNE. Nee, ik ben alleen bedroefd geweest, maar daar spreken
we nu niet meer over. — Ik ben zoo blij dat ik je weer heb, m'n
eigen, lieve jongen. Ben jij ook 'n beetje blij?
PAUL. Ja zeker. — Ik heb zoo'n plezier gehad, mama.
JEANNE. Dat kan ik me denken. — Kom nu eens dicht bij me
zitten, zóó. — Ben je moe ventje?
PAUL. Ik heb wat slaap. Ik ben zoo laat naar bed gegaan, één
nacht om over éénen, toen zijn we na afloop van de — — maar
dat mocht ik u eigenlijk niet vertellen.
JEANNE. Vertel 't me dan niet. — Zoo, leun maar tegen me
aan. — Wil je ook wat drinken, 'n glas melk of limonade?
PAUL. Nee, dank u (blufend). Ik heb zulke lekkere wijn gef

dronken.
JEANNE.

Zóó. En véel?

PAUL. Nee, maar toch nogal; champagne, en eens 'n half glas
sambertin, — dat is Bourgogne, heele fijne en zware, weet u?
(Jeanne knikt stil.)
JEANNE (z'n hand vattend). Vertel me eens, wat je alzoo gedaan
hebt die dagen.
PAUL. We logeerden in 't Grand Hotel. 't Was er zoo prachtig
mama. Zulke zachte tapijten en zooveel marmer en goud — — En
de kellners waren zoo deftig, net echte heeren allemaal. — En we
hadden er 'n kamer zoo groot, wel driemaal zoo groot als deze.
We dineerden er iederen dag; alleen één keer hebben we in 'n
restaurant gege .... gedineerd meen ik, — gegeten vindt papa
zoo leelijk. Daar was 't ook prachtig; 'n massa spiegels in de
rondte, ik zag er m'n eigen wel twintig maal in. — En toen
dineerden twee dames met ons. — Die waren zoo chiek gekleed,
heelmaal bloot van voren en van achteren, gedekel — — en decolleté weet u, — ik zeg 't goed, niet?
JEANNE (toonloos). Ja, je zegt 't goed — —
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PAUL. 't Waren heel lichte japonnen; de een van crêpe, crêpe
de chêne — — Zeg ik 't goed mama?
JEANNE (a. v.). Ja, heel goed, — crêpe de chine.
PAUL. U luistert toch wel?
JEANNE. Zeker, ik heb 't alles gehoord; crêpe de chine zei je
immers.

PAUL. Ja, dat was 't en de andere was van licht gele zij. —
Hebt u geen lichte japon, mama? (Jeanne knikt van nee.) Om mee
uit te gaan, meen ik?
JEANNE. Nee jongen, ik ga immers niet uit.
PAUL. En ze hadden zulke prachtige juweelen aan: om d'r hals en
om d'r armen en in d'r haar. — — De een had 'n collier —'n ketting weet u? — van diamanten en groene steenen — och hoe
heeten die ook weer?
JEANNE. Smaragden.
PAUL. Ja smaragden, om en om, dat fonkelde zoo. — Smaragden
zijn nu in de mode en ze zijn de allerduurste, zegt papa, — ze
steken prachtig af tegen de huid. — Maar opalen, — — opalen zijn
nog sensu .... (aarzelend of hij 't goed zegt) sensueelder.
JEANNE. (in diepste pijn). Zegt papa —
PAUL (weifelend). Of misschien zei hij 't ook van iets anders.
Ik weet niet, we hebben zooveel gepraat. (Pauze. Jeanne staart dof

voor zich uit.)
JEANNE (om zich af te leiden). En de stad, vond je die mooi?
PAUL (heel druk en opgewonden). Ja, verrukkelijk. Zulke prachtige
winkels, één en al licht, net zonnen, — ik kon er haast niet in
kijken. In sommige winkels draaiden de juweelen, al maar in de
rondte, tusschen lampjes in. Dat waren valsche zei papa, en 't
is heel min ze te dragen, — deftige menschen doen 't nooit. —
En de dames zijn er zoo mooi gekleed, veel mooier dan hier,
zooveel eleganter. En de schnitt van hun kleeren is zooveel beter.
Er werd heel veel teeler meet gedragen, dat is Engelsche mode
weet u? 't Is nauw aansluitend en vreeselijk eenvoudig. 'n Vrouw
met 'n goed figuur komt er 't best in uit, in — — teeler meet,
zegt papa. — En 's avonds zijn we tweemaal naar de opera geweest.
JEANNE (toonloos). Op de eerste plaatsen?
PAUL. Natuurlijk, papa zit nooit ergens anders. — Hij zag er
zoo mooi uit papa, hij had z'n rok aan met 'n wit vest en 'n
groote, witte bloem in z'n knoopsgat, 'n gerdenia heette die. — Ik
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wou er ook een hebben, maar ik mocht niet. 't Stond gek voor
jongens, zei papa, daar moest ik mee wachten tot later. — En we
hebben er zooveel menschen gesproken, zoo tusschen de bedrijven
in en in de pauze, — meest dames. En ook 'n vreemde gezant,
die van Rumenië geloof ik. — Ik wil toch bepaald later diplomaat
worden mama, ik heb 't papa gezegd.
JEANNE. Om de mooie rok, Paul?
PAUL. Nee, daarom niet alléén. 't Is 'n chieke betrekking, de
chiekste positie, die 'n man kan krijgen en alle vrouwen loopen
je na, zei papa tegen iemand, — zooals Carmen, die-JEANNE. Heb je Carmen gezien?
PAUL. Ja, o 't was prachtig! Zulke vroolijke, wilde muziek. —
't Wond me zoo op, 't was net of ik wijn had gedronken, veel
wijn — — Ik kan er 'n massa wijsjes uit zingen. Papa kent hem
heelmaal van buiten. — We hebben hem samen gezongen, den
volgenden morgen op onze kamer, zoo leuk. Dan begon ik en papa
zong 't verder, — hij vond me erg muzikaal zei -d' -ie — — En
Carmen was zoo mooi, heel donker en woest. Papa heeft haar
bloemen gegeven, 'n prachtige mand. — En toen bedankte ze hem
later en zei, dat ze graag ...
JEANNE. Heb je die zangeres ook gesproken? (Paul zwijgt.) 0,
was dat misschien, wat je me niet zeggen mocht? (hij knikt). Doe
't dan niet, jongen (pauze).
PAUL. Bent u er boos om, mama? Ik vertel nu heusch alléén.
de waarheid! — Mama! 't Was maar even, er was niets aan,
zei papa — —
JEANNE. Als papa 't zei — —
PAUL. Zult u 't hem niet zeggen, dat ik — —

Nee (korte stilte).
u heusch niet boos, mama?
JEANNE. Niet op jou ventje, nee.
PAUL (afleidend). We hebben er iets voor u gekocht, in Brussel.
Ik heb 't bedacht en ik heb er zelf 't lijstje voor uit gekozen, ik
heb 't gekocht van m'n eigen geld — — Kijk, hier is het — —
(haalt 'n pakje uit z'n zak en opent het). Mijn portret en dat van
papa. — Vindt u dat 't lijkt?
JEANNE (houdt 't portret in haar hand geklemd, met 'n neiging om't te vermorzelen) (dof zegt ze) 't Lijkt heel goed.
PAUL. --- — U zegt niets — — Bent u er niet blij mee, mama?
JEANNE.

PAUL (vleiend). Bent
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dank er je wel voor Paul, 't was lief van je

bedacht.

— — U kijkt zoo bedroefd. — Huilt u nu weèr?
(met 'n droevig, bitter glimlachje). Huilen? Nee Paul, dit

PAUL. Waarom
JEANNE

is niet iets waar ik om huilen kan.
PAUL (aarzelend). Papa heeft me ook iets gezegd, dat ik u vertellen moest, zachtjes in uw oor, terwijl ik u pakte, zei hij — —
(Hj wil haar omarmen, maar zij weert hem af.)
JEANNE. Zeg 't zoo maar, Paul. (Paul zwijgt aarzelend). Nu,
waarom zwijg je?
PAUL. Ik durf niet goed, —
Ik heb 't papa wel gezegd, —
JEANNE. Wat wil ik niet?
PAUL

— 't geeft toch niet — — zachtjes).
u wilt 't niet.
(

(zonder haar aan te zien, verlegen). Dat papa weer hier

terug komt.
JEANNE. Moest je

me dat zeggen?
PAUL (a. b. knikt). En ook — — dat hij — — zoo heel veel van
u houdt — — en dat we met ons drieën zoo gelukkig zouden
worden, veel gelukkiger dan vroeger. — — Stilte. Jeanne wendt
gepijnigd, beschaamd haar hoofd van Paul af, de hand voor haar oogen.)
JEANNE (zacht). Zou je graag hebben, dat papa terugkwam, Paul 1
PAUL (aarzelend en verlegen). Ja -- — ik — — ik weet 't niet.
(Weer stilte).
JEANNE (zacht). Denk er nu niet meer aan, — ook niet meer aan
Brussel. (bijna smeekend) Wees weer eens even m'n eigen, lieve
jongen van vroeger. (Paul geeuwt en gaat tegen haar aanleunen.)
(

Heb je slaap, lieveling?
PAUL. Ja, wel 'n beetje. — Mag ik zoo tegen u leunen?
JEANNE. Zeker ventje, ga maar slapen. (Paul doet z'n oogen toe.)
(Na 'n korte stilte.) Paultje slaapt je? — — geen antwoord, 't kind
slaapt) 0 m'n ventje, m'n arme, arme, lieve jongen! (Zoo zit ze
(

eenige oogenblikken, roerloos, met haar armen om hem heen geslagen.
Dora komt voorzichtig door de porte-brisée kijken.)
DORA. Slaapt-Ie?
JEANNE. Ja, hij was moe. (Dora komt nu binnen.)
DORA. Nu ben je weer rustig, hè?
JEANNE (op bitteren toon, met 'n zucht). Rustig ? 1
DORA. Komt — — van Heerle weer gauw terug, omdat hij

zei

--?
III

37
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JEANNE (op 'n toon, die onverschillig klinkt). Hij wil voor goed
hier terug komen.
DORA. Voor goed — — bij jou ?! Dat kan toch niet, dat heb je
hem zeker gezegd?
JEANNE (a. v.). Ja. — Als ik niet toestem, neemt hij Paul van
me weg.
DoRA. En kan hij dat?
JEANNE. Ja, dat kan hij.
DORA. En wat — — wat doe je nu?
JEANNE (voor zich uitstarend, dof). Wat kan ik doen ?! -- (zich
vooroverbuigend naar haul, heel zacht) Slaap zou 't allerbeste voor
ons wezen.
DoRA (met 'n uitroep van angst). Jeanne! — — Je denkt toch
niet — —?
JEANNE. Niet voor hèm, nee. — Hij zal ook niet ongelukkig
worden. Hij is zijn vaders kind.
DORA. Maar misschien dat je — — Je bent zoo sterk, Jeanneton,
zooveel sterker dan hij. Waarom zou je niet met al je wil, je
toewijding — —
JEANNE. Ik zal 't probeeren, natuurlijk. Maar 't zal me niet
lukken, — — hij weer in huis. Ik heb nooit macht gehad over

Paul. (Stilte.)
DORA (bij haar neerknielend en haar hand vattend). Arme Jeanne!
Wat zul je nog veel te dragen hebben.
JEANNE. Zoolang als 't moet, en als ik kan. —

GORDIJN.

LIEFDELIEDEREN
DOOR

ANS SALOMONS.

Nu vallen de blaren wel overal;
Maar wil niet weenen,
M'n lief, om de weenende bladerval.
En als kaal staan de boomen in de nacht,
Wanhopig d'armen
Ten hemel strekkend als zwijgende klacht,
Zucht dan niet, m'n lief, dat jouw wintertijd
Jij zult zijn alleene
Als de boomen in barre verlatenheid.
Zie, lief, in m'n schoot
Bloeien bloemen rood,
In m'n haar, om m'n hals, aan m'n armen bloot,
Heel m'n lijf is versierd met 'n vlammend rood.
-En die bloemen, m'n lief, zullen niét vergaan,
En dat rood zal je oogen nooit droef doen staan,
Dat zal voor jou lichten en laaien en branden,
Als 'n storm van vuur over heidelanden....
Laat de vlammen over ons heene slaan
in brand van rood, lief, zal ons leven vergáán!
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Alle dingen in de kamer
Staan rond me te verlangen,
De bleeke najaarslucht
Is op de spiegel uitgehangen.

De vazen tasten in 't rond
Met hun zoekearmen, lange,
De klok schort met schrillen klank,
Of hij voortjaagt in angstig bangen,

En m'n oogen, m'n mond, droog van dorst
Zijn gansch in de kamer gevangen;
Zwaar drukt op m'n hijgende borst
Verlangen .... Verlangen .... Verlangen.....
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Als je komt, lief, zal je de kamer niet vreemd zijn,
En de muren zullen niet van je schrikken,
En als je me in je armen neemt
Zal de spiegel niet kijken met booze blikken.

Als je komt, lief, als je komt in de nacht
Zal de deur niet bpgillend je komst verraden,
Als je heesch bent van passie, en pijn doet van kracht,
Dan zullen m'n blanke madonna's niet smaden —

Maar bm ons zullen zeegnend hun liefde ze breiden
Om jou te beschermen, als wel-oude vrind,
Want ze kennen je naam en je liefde en ons lijden,
Ze hoorden, hoe vaak m'n verlange' om je schreide,
En ze weten, hoe lang ik je al heb bemind.
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Verlangen heeft doordrongen heel m'n leven
En ik weet niets, dat niét verlangen is;
Want al wat vroeger vreugd of smart kon geven
In m'n verlangen nu verdwenen is.

Ik zie verlangen en ik hoor verlangen,
Ik adem het, ik slaap 't, 't loopt met me mee,
Zooals 'n vrouw, die heeft 'n kind ontvangen,
Zoo onafscheidbaar samen zijn wij twee.

En zooals 't kind die vrouwe kwelt en pijnigt
En zij toch zoet droomt, d'armen op haar schoot,
En om het mooie wonder van haar liefde,
Zelfs weeldelachen kan in barensnood ... .

Zoo zucht ik zalig om het pijnlijk zwellen
Van m'n jong hart, en liéf verlangenskwellen.
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Als ik zing om de zon, als ik zucht om verdriet,
Als ik juichend om 't leven de armen breid,
Als ik spreek, schrijf, of wandelend van stilte geniet,
Dan zeg, zucht en zing 'k om de liefste altijd.

Als me kleuren betoovre', als ik zwelg in muziek,
Die zwaar-zoet als geur m' overstelpt met z'n schoon,
Als 'k m'n woorden laat dondre' over hoofden van schrik,
Of als ik stil neerlig te slapen... . en droom..

Dan is al m'n denken, of 'k lijd of geniet,
Al m'n willen en werken en droomen bij nacht
Eig'lijk alles hetzelfde: één lang-innig lied
Van liefde, aan de liefste, die ver-weg me wacht.

SYMBOLIEK EN REALISME
DOOR

FRANS COENEN JR.

Modron. Dramatisch spel door P. H. vAN MOERKERKEN JR.
Van een Schoonen Dag door MARIE MARX- KONING.
De Gouden Poort door JAN APOL.

Realisme en Symboliek, .... waren dit niet immer en onvermijdelijk
de twee polen, waartusschen de kunst, als een compasnaald aarzelig
schommelend, zich heen en weer bewoog?
Kunst, zoo in 't algemeen gezegd, is het levensbeeld, gelijk
de spiegel van een menschengeest het terugkaatst. Maar of dit
waarlijk kunst zal heeten, hangt niet af van de meer of min trouwe
nabootsing van het leven — wie zou daar ten slotte iets positiefs
van weten! -- maar van den aard van dien weerspiegelenden geest
zelven.
Tot zoover zijn wel allen het eens. Van hier echter begint de
scheiding der meeningen.
Er zijn er die aan dien geest zekere eischen stellen, zal zijn
spiegelbeeld recht hebben op den naam van kunst? Men eischt in 't
algemeen, dat het een „schoone geest" zij, die het leven „verhevener" inziet dan de meer gewone geesten. En de maatstaf voor
het „schoon" en „ verheven " wordt dan, half of heel bewust, ontleend aan een grootendeels christelijke moraal, aan hetgeen nog
overig bleef van Schoonheidsbegrippen der klassieke oudheid, door
de Renaissance heen tot ons overgekomen, of zelfs naïevelijk aan
wat van de jeugd-af men als kunst en schoon heeft leeren achten.
Naar al deze factoren wordt dan geoordeeld of zeker levensbeeld
waard is kunst te heeten of niet.
Er zijn echter anderen, die, huiverend voor zoo'n brutale patronage
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der moraal over de kunst, zulke eischen van „schoon" en „verheven"
als eenzijdig en gevaarlijk verwerpen en enkel van de levensweerspiegeling eischen dat het een trouwe spiegeling zij. „Gemoedstrouw", moet het beeld zijn, zooals Heine zeide, en het gemoed
of de geest zelf dus — behalve zekere mate van ongewoonheid,
want anders kan het spiegelbeeld ons niet schelen — ook de eigenschap bezitten zich nauwkeurig te kunnen en te willen spiegelen.
Doch overigens meenen zij, dat het gemoed mag wezen precies als
het wil: verheven of laag, kalm of grillig, edel of gemeen.
Daar het leven voor elk onzer is, gelijk wij-zelf het merken, zal
eens anders ongewone visie, in welken zin en van welken aard ook,
ons ruimer van gemoed maken, zoo wij er toe kunnen opkomen,
dan wij waren. Zij verlost ons in elk geval van de benauwende
gedachte dat het Leven zou moeten zijn, als wij het zagen en doet
ons beseffen, hoe alle zien betrekkelijk en, dus ook het onze, niet
bindend is.
En daarom zal het ook wel zijn, dat de menschen kunst begeeren.
Indien wij dan kunst noemen elk levensbeeld dat waarachtig en
eerlijk is, blijkt het dat zulk een begripsbepaling eindelooze verscheidenheid van wezen toelaat. Hetgeen juist is als behoort, want er is
ook veel onderscheid in menschengeesten.
Sommigen zijn zeer ontvankelijk voor het materiëele, leven sterk
door hun zinnen. Zij ontvangen diepe indrukken van de buitenwereld en zijn tegelijk daarmede (en misschien daardoor) groote
belangstellers in al het levensbewegen. Men wil hen Realisten noemen,
zij die de dingen zien als wij allen, maar nauwkeuriger en die in
de afgrenzing en samenzetting van hun beeld bovendien toonen,
hoe zij hen dóór -zien : hun opvatting. Dat beteekent dan een zien
der dingen van de buitenwereld niet los naast elkaar en gelijkwaardig,
maar in verband en rangorde, als beelden van iets anders, niet
nader om te schrijven. En hierin steekt al zin-beeldigheid, symboliek.
Natuurlijk doen wij allen mede daaraan, als wij er tijd toe
hebben, bij buien en fragmentarisch, maar de symboliek dier kunstenaars is verreweg belangrijker, want zij is completer en dieper. Het
is echter waar, dat ook een gewoon, maar eenigszins intellectueel
leven niet denkbaar is zonder symboliek: eenige tenminste primitieve samenvatting van verschijnselen, waaruit wij ons een totaal
-beldvanhtL
maken.
Moet dus elk Realistisch kunstenaar noodzakelijk eenigszins
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Symbolist zijn, op straffe anders volslagen onbelangrijk en minder
dan een verbaliseerende veldwachter te worden, men kan zelfs
zeggen, dat de diepste symbolist zal zijn hij, die ook de reëele dingen
het scherpst waarneemt. Want „de dingen" zijn immers niet absolute grootheden, maar vrijwel de producten van onzen eigen geest:
grauwe steentjes, zoo die geest bot -alledaagsch, maar ook verblindende
zonnen, duizelend diepe afgronden, als hij ongemeen, diep
Hoe scherper men de uiterlijke dingen waarneemt, des-zings.
te vreemder, in den gewonen zin onreëeler, komen zij ons voor.
Bijkomstigheden verzinken en iets grooters en algemeeners van bouw
dan het conventioneele beeld, dat wij tot nog toe hadden, schijnt
uit een vreemde wereld op te doemen.
Dat komt, omdat wij eigenlijk in de aetherdiepten van onzen
eigen geest aan het sterrekijken zijn, en Realisme en Symboliek,
hoog genoeg opgevat, maar twee woorden voor één zaak.
Van Looy is bij ons een kunstenaar, die uit kracht van zijn
machtig omvattend realisme tot symbolist geworden is, en de aard
van zijn symbolisme is mij wel het liefst en zeker het meest vertrouwenswaard. Immers hij formuleert niet, hij duidt enkel aan en
doet gevoelen en dat is 't wat' vertrouwen geeft. Want, zoo men
iets stellig mocht weten van wat mogelijk achter dezen schijn van
dingen-in- eeuwige -wording-en- ontbinding zou kunnen zijn, is het wel
dit, dat het niet in woorden noch eenige andere zinneteekenen te
vatten en dus elke woordformuleering of elk juist omschreven beeld
a priori verdacht is. En dan blijkt er nog dit eigenaardige, dat
hier lengte van betoog en volledige uitwerking geen meerdere
waarde behoeven te hebben dan kortheid en onvolmaaktheid of
zelfs onduidelijkheid van zegging. Waar het op aankomt, is het
plotseling innerlijk geraakt worden, een ongeweten snaar, die even
doorklinkt, een licht, plotseling opschijnend in stikduisternis en dat
onvermoede diepten en leven ontdekt. Waar dit innerlijk schouwen echter niet gewekt wordt, kan geen uitgewerkt, vernuftig gevonden verbeelding helpen. Het blijft alles stil en dood voor ons
en zoo het lang duurt denken wij, dat de auteur ons meer dan
gepast verveelt.

Er zijn echter ook andere dichters, die niet op deze wijze, door
de zuivere, gansch- overgegeven waarneming der dingen, tot het
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symbolisme schijnen te komen. Maeterlinck is een van dezen. Zij
leven niet zoo sterk, tenminste niet zoo bewust, door hun zinnen,
waar echter de golfslag van het leven hen, evenals ons allen,
van jongs af doorspoelde, daar werd bij hen een neerslag achtergelaten, waarin veel essentieels schijnt bevat. Van nature zien
zij niet alles met gelijke liefde en belangstelling aan, gelijk de
Realisten, doch hun gezicht en gehoor schijnen wonderlijk verfijnd
en gescherpt voor zekere aspecten en geluiden, die anderen in 't
gewoel ontgaan. Men zou ook kunnen zeggen, dat zij nog een ander
zintuig bezaten, dat hen in staat stelt te veralgemeenen en saam te
vatten, waar gewone geesten het nooit verder brengen dan tot
verdeelen en verbijzonderen.
En dan in vage, schetsige, doch uiterst suggestieve omtrekken
geven zij hun levensbeelden, die zullen aandoen als galmen van
zeer bekorende muziek uit de verte gehoord.
En het is toch wel mogelijk dat zulken de allergrootsten onder de
menschen zijn, die statig rechtop schrijdende gaan, niet merkend
het verward gejoel op hun pad, den ernstigen, diepen blik op
de verte gezicht ...
Maar terwijl dit het allerhoogste en uiterst zeldzaam is, zijn er
altijd een menigte zelfgenoegzame en gebrekkig-bewuste zielen die
ook zoo een zienersplaats begeeren. Deels uit ijdelheid, deels
uit een eigen drang van den geest, die op den duur in het
gewoon (en zelfs een weinig ongewoon) aankijken der dingen
van de buitenwereld geen voldoening vindt. Want zij zijn nog
geen vulgaire menschen, geen koffiehuis-zielen, die ik bedoel.
Zij hebben allen iets van den kunstenaar in zich, doch hun
gebrek is, dat zij niet altijd juist weten wat zij willen, noch
wat zij kunnen. Zij zijn de middelmaat, la marque courante,
het gewas, dat dadelijk welig opschiet uit den bodem door de
hooge voormannen bereid. Doch hun eigen groei valt wat spichtig,
zij bezitten niet veel levenssappen en hun zin ne-leven is krachtig
noch vervullend.
Dus voldoet hun de zinnewereld niet en verlangen zij allengs
naar begrip en dieper in- zicht, dat zij zich nu dwaselijk gaan vormen
uit gebrekkig observatie - materiaal. Hebben zij daarmee echter eenigen
tijd en moeite zoek; gebracht, dan merken hun medemenschen —
meest eerder dan zijzelf — dat deze zoogenaamde wereld-visies

588

SYMBOLIEK EN REALISME.

maar onnoozele hersendenksels zijn en ontstaat weer felle drang,
heete behoefte naar eenvoudige natuur en waarheid. Een volgend
geslacht van kunstenaars ziet men dan weer geduldig en zonder
hooger begeeren de natuur waarnemen.
Tot, in lengte van tijden, het spel van nieuws begint: op
voetspoor van eenige grooten, of ook als reactie tegen sommiger
hinderlijke natuur -detail- aanbidding, een begeerte opkomt naar
hooger begrip en vruchtbaarder arbeid dan het bot analyseeren
en catalogiseeren, die dringend bevrediging vraagt.

Zoodat in den gewonen gang der tijden en voor de middelmatige
menschen deze flux en reflux van symboliek en realisme even
belangrijk zijn en vrijwel hetzelfde beteekenen: de drang naar
bewustwording en begrip van het leven.
Maar toch zou ik meenen, dat in een kunstzwakke periode en
voor zwakke kunstenaars de realistische manier altijd nog de
veiligste is om op 't goede pad te blijven en niet te zakken in dat
ijselijk moeras der rhetoriek. Wie nuchter en eerlijk menschen
en dingen beschrijft, met woorden zoo weinig en zoo treffend
mogelijk, verricht een arbeid, misschien minder nuttig dan die eens
deurwaarders, waar hij een inboedel van belastingswege komt
inventariseeren, maar toch zeker onschadelijk en zonder pretentie.
Moge het al vervelend zijn wat hij schrijft, het is tenminste
niet naargeestig en ontstemmend van leege grootdoenerij.
En zoo er maar een klein weinigje talent aanwezig is, kan het
hier blijken en zijn uitwerking niet missen. Ietwat verder en dieper
zien dan anderen, eenig beeldend vermogen dat menschen en toestanden gewoon-waar voor ons opzet, maakt al het verhaal belangrijk en houdt de aandacht wakker.
Wij kennen hetgeen hier beschreven wordt en 't interesseert ons
als het eigen leven, maar wij kenden het niet in dit verband en
die diepere beteekenis. Dus zijn wij den schrijver dankbaar, dat
hij ons dit grauw - gewone in zoo vreemd-nieuw licht heeft getoond
en wij door hem verschieten mochten zien vol mysterieuze aantrekking, waar wij tevoren een botte, niets verbergende geslotenheid waanden.
En om dit, zij het ook maar zeldzame en niet omvangrijke
speuren van een inniger en algemeener beteekenis achter de oppervlakte der verschijnselen, is hij een kunstenaar, een dichter,
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zij het ook geen groote, en voor dagelijksch gebruik willen wij
tevreden met hem zijn.
Maar wie zich aankondigt als symbolist neemt gansch andere
verantwoordelijkheid op zich. Hij beweegt zich niet familiaar en
nederig in ons midden en laat ons, ongezocht, in het gewone plots iets
ongewoons zien, maar hij klimt dadelijk op een toren en annonceert
dat hij van die hoogte een beschrijving van zijn vergezichten
geven zal. En wij staan eerbiediglijk beneden en staren naar boven,
de ooren gespitst van groote verwachting.
Wee, als 't dan niet meevalt! Wij zijn nu, na zoo grooten ophef, niet meer met een klein beetje tevreden. Wij willen door
middel van de volkomen geslaagde drie - eenheid van woordklank
beteekenis en verrassend juist beeld, den ganschen zin des levens
En dadelijk! Wat talmt hij nog daar boven en maakt grimassen?
Wat bazelt hij allerlei voorloopige mededeelingen, en houdt ons
aan de praat met dingen, die ons niet interesseeren, omdat we
er niets van begrijpen! Wij kunnen hier beneden niet eeuwig
staan en wachten, wij vervelen ons en gaan onze beenen voelen.
Wat drommel! wie zoo hoog gaat staan, moet iets te zeggen
hebben dat wel zeer de moeite waard is of wij wandelen verder en
verdraaien het te luisteren. En naar mate hij ons minder toonde van
wat hij beloofde, zullen we hem zijn grootdoen en malle pretentie
meer kwalijk nemen.
Iemand die b. v. voddenraper wil zijn, kan in dat vak allerlei
graden van voortreffelijkheid bereiken, maar een profeet is dadelijk
bf iets zeer verhevens of.... volkomen verachtelijk. Graden zijn
hier niet.
En met het symbolisme, als kunstsoort, is het evenzoo. Zij brengt
het allerschoonste in kunst, of zij brengt niets hoegenaamd en is
mal-vervelend als een toost op een burger- bruiloft.
Voor Holland tenminste acht ik dit symbolistisch getijde der
kunst altijd noodlottig, omdat het inderdaad een ebben beteekent
van het krachtig zinneleven en spontaan gevoel. Wat achterblijft,
als dan die vloed is afgetrokken, zijn op het vlakke strand de
nuchtere ribbellijntjes van zekere lage wereld-wijsheid en naargeestigen levensernst, en de uiterst slijmige kwallen der sentimentaliteit.
Dit was tenminste vroeger zoo. Tegenwoordig is er soms nog een
artikel bij: een soort hinderlijk-uitbundige tuchteloosheid, een opge-
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schroefde, phrazenmakende ruimheid-van -denken -en -voelen, die
beide even weinig vertrouwen wekken wat hun echtheid aangaat.
Want onze Hollandsche kracht lag nimmer in wijsgeerig denken,
of hoog, innerlijk voelen, de sensitiviteit, die uit de indrukken
der zinnen als 't ware de quintessens opvangt en verwerkt tot
een dieper totaal-begrip des levens. Wij zijn daar wellicht als volk
niet fijn genoeg voor en het best dat wij altijd vermochten, en
wat onze roem maakte, ontsprong uit dat forsche bloeiende leven
der zinnen, dat hier in dit land van fijne nevelen en gebroken
broeiende kleuren overvloedig voedsel vond.
Het is zoo vaak gezegd: wij zijn geboren realisten en de besten
in het volk, die tot eenig symbolisch-wijder levensbegrip opstegen,
bereikten dit door het realisme heen.
Ook thans weer hebben wij in de literaire kunst eenige van die
voor onzen volksaard en sterkste vermogens gunstige oogenblikken
beleefd. Ongeveer gelijk met een vernieuwde en vol-krachtige
schilderschool, is hier onder Franschen invloed een herleving van
realistisch -literaire kunst gezien, en met het geslacht van '8o werden
Benige realistische prozaschrijvers geboren, zoo goed als onze letterkunde immer zag.
Mannen van een (tenminste in anderhalve eeuw) hier ongewoon
ontvankelijk en krachtig zinneleven hebben hun indrukken der
buitenwereld verwoord in een weer- levend -geworden en verrijkte
taal, die wij jongeren gretig hebben gehoord en dankbaar genoten.
Maar nu die bloei in het verloopen der jaren allengs schaarscher
werd, het gevoelspeil weer zachtjes dalen ging, wijl de jongeren
die opvolgden, bij gewis even goeden wil, zooveel minder vrucht
ontvankelijke zinnelijkheid bezaten, nu ziet men 't weer ge--bare,
beuren, dat de trouwe en bescheiden waarneming der natuur, bij
die minderen wat dor en doelloos geworden, anderen, maar niet
beteren kunstenaars begint te verdrieten.
Dewijl zij in dien zelfden akker geen goud meer kunnen vinden
en ook van hun buren het onvruchtbaar graven gewaar worden,
meenen zij dat het lage veld is uitgeput en men elders moet
heengaan.
En zoo kan dat dan geschieden, dat men thans weer een gansche
schaar Nederlandsche jongere letterkundigen bezig ziet op de ijle
hoogten der symboliek, met den neus naar den grond en sommigen
gebrild, ijverig speurend naar de heilzame truffels eener levens,
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synthese, die treffen zal als een openbaring uit den hooge ... .
Maar ook wederom is het den minsten dier welmeenenden gegeven
iets anders te garen dan de schijnschoone -- en hoewel zelden
giftige — toch beslist ongezonde paddestoelen der zeer ijdele rhetoriek.
Wat aan de drie auteurs, wier namen boven dit opstel prijken,
zonder veel moeite kan bewezen worden.

De heer P. H. van Moerkerken Jr. moge de rij openen. Hij is
het die, de middel-eeuwen eerend en beminnend, den compleeten
kunstenaar naar ouden trant begeert te spelen. Niet alleen dat hij
zelf zijn décors en costumes nauwkeurig verzorgt, daarbij verwerpend wat ook maar eenigzins naar de thans gebruikelijke tooneelrealistiek zou zweemen, maar het heeft er ook allen schijn van
dat hij zijn werk zelf verluchtte met decoratief titelblad en archaistisch-primitief-zinnebeeldige houtsnede. Of zouden die beide slanke
joffers, temidden van een rechtstandig klaverveld eenigszins onwezenlijk wandelend vóór een halfrond bankje (dat wat te laag
is om gemakkelijk te zijn) en onder een vreemd -gestyleerd
iepenboompje .... zouden die joffers, gelijk zij elkander symbolisch den rug keeren, en ook die rechte lijntjes met honnige
spiraaltjes en die velerhande letters niet aan des auteurs eigen teekenstift zijn ontsnapt, nadat hij zijn ganzenpen had nedergelegd? Of
zou hij hen wellicht zelfs zelf hebben gesneden in hout, tot een
zinrijke „verluchting" in zwart op het binnen-blad, in kleur op
den omslag?
Waarbij het gewis niet zijn schuld was, dat de kleur wat flets geel uitviel en de teekening vervaagde e n het geheele vignet niet
precies midden op het blad terecht kwam.... Ofschoon een middeleeuwsch kunstenaar toch ook op die dingen zou hebben toegezien....
Maar laat ons voor dit uiterlijke niet te streng zijn. Al is het
waarschijnlijk, dat de heer van Looy, de uitgever van dit„ Dramatisch spel ”, het minder prutsig en pretentieus zou hebben versierd,
als de schrijver hem maar had laten begaan, dèze wijze van doen
heeft tenminste de verdienste dat in dit symbolisch spel het uiterlijk
het innerlijk symboliseert en beiden dus een volmaakte eenheid
vormen. Hoe menig boek vindt men toch, waar de stevige band,
het royaal formaat, de kloeke letter in pijnlijke tegenstelling zijn
met den flauwen inhoud. Doch hier is die misstand vermeden:
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zoo slap als het boekje er uitziet, zoo slap is 't ook inderdaad, even
kleurloos voor de oogen als voor den geest, en ik moest na de
lezing al maar denken aan bleek, o! bleekblauwe vergeet-mij-nietjes
en aan rose roomvla., licht-lillende. Of aan verdacht- blauwige wateren -melk en aan heel ellendig slappe cognacgrok, met dien verstande dat de meerendeels afwezige melk of cognac Maeterlinck
zou beteekenen....
Zoo ik mij niet bedrieg — want er is in dit „spel ", nevens de
zoo echt Maeterlincksche fijnheid, ook de noodige vaagheid van
gevoel — illustreert deze tragische geschiedenis de macht van het
verleden of de herinnering.
Een jong beeldhouwer, Iwen genaamd, en een bekoorlijke jonkvrouw, Modron, hadden elkander zièlslief. Totdat hare liefde plots
verdween, waarom weet men niet juist. Wel gewaagt zij er van,
dat des jongelings geest haar te verheven was, dat zij zich door
hem geidealiseerd voelde en hij haar meevoeren wilde in sferen,
waar zij niet volgen kon en dusdoende haar eigen zelf verloor....
Doch een liefde die daartegen niet bestand blijkt, „zou dat wel
ware liefde wezen"? Of is deze Modron verder in de handeling als
zoodanig een karakter geteekend, dat haar handelen ons begrijpelijk voorkomt?
Zeer zeker niet, en zoo blijft ons niets over dan bij het feit
ons neer te leggen, schoon de oorzaak in 't duister blijft. Zij houdt
niet meer van hem: wat zal men daar veel tegen zeggen, meisjes
zijn zoo: grillig en onberekenbaar.
Maar de jongeling van zijn kant bemint nog wel, hij kan zijn
liefde niet zoo gauw kwijt en gaat, nadat hij den bons gekregen
heeft, plichtmatig „aan de rol ". Juist als een vulgaris jongeheer
der hedene dagen.
Katterig en uiterst onvoldaan (hoe gelijkt toch het verleden op
het heden 1) vinden wij den jongen man terug bij de Kathedraal
en hier is 't dat hij een oogenblik later de tweede vrouw ontmoet,
die een plaats innemen zal in zijn tragisch leven en tegelijk in dit
tragisch spel.
Zij is echter een wonderlijk wezen, van afkomst een Engelsche
en Edith geheeten. Zelfs haar naaste familie begrijpt haar niet,
blijkens hetgeen haar vader zegt op bl. 47.
„Ik zelf, die steeds getracht heb hare gedachten te volgen, begrijp
haar niet. Hare moeder stierf kort na hare geboorte .... het was
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nog in ons vaderland over zee, .... en niet vele jaren later
ontbood de Bisschop mij naar deze Kathedraal, waar ik in mijn
jeugd gewerkt had en wier steenen ik alle kende. Zoo is Edith
opgegroeid in de schaduwen van dit machtig bouwwerk, met in
zich enkele vage herinneringen aan de witte rotsen van haar
geboorteland. Een nimmer stillend leed is in haar, dat zij hare
moeder niet gekend heeft. En dan. . .. en dan.... ach, wie verklaart welk meerder levensleed er weent in de diepte harer
oogen .... Wij leven naast elkaar, wij zien tezamen vele dingen,
maar de aanschouwing van het geringste leed rondom haar, van
levenswanhoop, van zonde, .... terwijl het mij voorbijgaat als de
stroom aan deze oevers, wondt het haar diep. Door enkele, schijnbaar lichte openbaringen, schouwt zij in de afgronden van het
leven. Ik geloof niet, dat haar liefde tot het leven zeer groot meer
is. Zij heeft tè jong begrepen. . .
Uit dit fragement — dat ik in zijn geheel afschreef, ook om te
doen zien, dat de schrijver Maeterlinck, zoowel wat diens geheele
gevoelstimbre, als wat zijn taal- accent betreft, niet vergeefs heeft
gelezen — uit dit fragment blijkt duidelijk dat Edith inderdaad
een raadselachtig meisje is. Waar men de elementen van iemands
karakter moet bijeenzoeken uit zoo vreemd -soortige zaken als de
te vroege dood eener moeder, de witte rotsen van Engeland en
de schaduwen van een machtig bouwwerk, daar huivert men zelfs
zich aan eenige synthese te wagen. Slechts de schrijver of Maeterlinck zouden ons in dit netelig geval kunnen helpen en het is
begrijpelijk dat een eenvoudig jonkman als ]wen er ook niets van
maken kan.
Maar achteraf blijkt, dat dit ook geenszins noodig is. Edith
is wel ,q raadselachtig" ook voor hem, doch hij zou gewis in lengte
van dagen tot begip van haar persoonlijkheid gekomen zijn, —
haar hart gezien hebben, gelijk de schrijver het uitdrukt — indien
hij zelf dit niet onmogelijk gemaakt had, door nog altijd zijn oude
liefde, Modron, aan te hangen. Edith zelf geeft die mogelijkheid
toe en het is na deze verklaring niet goed in te zien, waarom zij
dan zoo hokus-pocus-achtig raadselig moest zijn. Het verloop der
handeling wordt nu niet anders dan indien zij een zeer gewoon
meisje ware geweest, te trotsch echter om niet een halve liefde
genoegen te nemen.
Zou dan dit noodeloos gewichtig-maken van een heldin niet
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bewijs zijn van een waarlijk jeugdig romaneske, maar niet ongewone
sentimentaliteit, die voor mystische diepzinnigheid wil doorgaan? En
blijkt Maeterlinck hier niet een Bederver der Jeugd, waar hij dat groot
gebaar zijner rhetoriek leent aan zoo kuikenachtige sentimentjes?
Maar wij zullen hem deswege niet lastig vallen en voortgaan de
droeve lotgevallen van dezen éénen jonkman en deze twee jonkvrouwen te verhalen.
Het zou dan, als gezegd, wel geschikt hebben tusschen Iwen en
Edith. Zij toch was een veel meer ontwikkeld meisje dan Modron,
die enkel lager onderwijs genoten had, en bovendien voelde zij
artistiek, hetgeen bij een kathedraal en een beeldhouwer wel te
pas komt.
Dus zou dat engagement op den duur — mijn hemel! zij hadden
den tijd, zij waren allebei nog jong! — wel goed geworden zijn.
Als daar maar die fatale herinnering niet geweest was, om als 't ware,
roet in 't eten te doen. De herinnering aan zijn vroegere liefde nl.
Let wel: de schrijver zegt niet dat Iwen Modron nog liefhad. Dat
zou ten slotte niet onverklaarbaar geweest zijn. Alleen niet subtiel,
niet boven -aardsch- verfijnd genoeg. Want zoo geschiedt het in 't
gewone leven vaak. Maar zoo ik hem wel begrepen heb, gaat het
met Iwen als met Modron. Ook zij bemint gewis niet meer.
„Ik heb hem niet lief meer, dien ik verstooten heb... . het kan
niet meer .... maar het is vreeselijk: niet te kunnen vergeten,"
zegt zij zelve op pag. 51.
En Iwen bekent aan Edith (bi. 66) niet fraai, dat erken ik:
„Ik had Modron weergezien, en heel het verleden overstormde
mijn hart. En toen ik terugkwam .... toen wist ik dat het eens gegeven hart zich niet ten tweeden male geeft," enz.
Hij zegt dus niet: ik zag haar weer en voelde dat ik haar nog
liefhad, maar hij zegt, dat de herinnering aan zijn eerste liefde
de tweede verhindert te ontbloeien. Wat een kapitaal verschil maakt.
„Arme Iwen !" — antwoordt Edith — „het is een verschrikkelijke
ervaring: dat wat gebeurd is eeuwig in ons leeft. Slechts wie• den
schijn liefhebben, wanen het verleden te kunnen vergeten."
Zie hier dan de in- innerlijkste ziel van het drama en tevens een
nieuwe mystisch -psychologische theorie.
Het klinkt waarlijk zeer fraai .... maar ik ben een boon als ik
het geloof.
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Want laat ons zien hoe deze dingen zijn.
Voor de meesten onzer, nietwaar? in deze wonderlijke wereld,
is het een der pijnlijkste bevreemdingen te ondervinden hoe een
krachtig, warmlevend gevoel spoorloos verdwijnen kan. Wie, die
ooit maar een oprecht - verliefd mensch intiem kende, weet niet dat
hij dien mensch razende-dol kon maken in zijn ellende met de toch
zoo voor de hand liggende vertroostingen, dat „'t wel weer over
zou gaan ", „dat zij (of hij) 't niet waard was ", of „dat er nog
wel anderen te krijgen zijn" en wat dies meer zij. En de ongelukkige, die eens zelf beminde, vurig en hopeloos, hèm behoeven
wij niets te zeggen! Hij weet, dat toen hem zelfs niet het kleinste,
armzaligste sprankje hoop gelaten was, slechts één levenshouding
hem voortaan mogelijk scheen: die eens Eeuwiglijk Treurenden.
Al die ongevoelige woorden van niet- waard-zijn en nog-anderen en
beter-worden, het waren zooveel gloeiende stangen, om en omgewenteld in het geschroeid, krimpend vleesch van zijn hartstocht.
Het leek heiligschennis gepleegd aan de of den geliefde, maar
vooral aan het eigen gevoel, zoo hij maar één oogenblik de gedachte toeliet, dat hij eens van zijn liefdesmart genezen zou. Want
dit, als alle, gevoel had uit zijn aard eeuwigs in zich en op dit
punt is het, dat die zonderlinge tweestrijd in ons wezen in al zijn
felheid ontbrandt: dat wij, die leven in 't veranderen en ook
rustloos moeten veranderen en verandering begeeren om te leven,
in dit eene standvastig en onveranderd willen blijven.
Maar het baat niet. Het stroomgetij voert ons mee en elke dag
vindt het gevoel zwakker, als het niet wordt gevoed. Le coeur oublie!
Men zegt dat er in de eeuwen, die het menschdom zich bewust
is, inderdaad enkelen zijn geweest, die niet vergaten, maar van
onveranderlijke liefde vergingen .... Zou 't waar zijn? In elk geval
leek dit het nageslacht zoo verbazend, dat het hun naam en daden
bewaarde als iets huiveringwekkend - bijzonders. In het gewone leven
gaat 't echter .... gewoner toe, en 't is niet om de eeuwigdurende
liefde, dat men schreien moet, als men dan schreien wil. Men
moest er premies voor uitloven en ridderorden voor instellen. Er
is waarlijk niet te veel gevoel op de wereld tegenwoordig....
Het is echter waar dat sommige vorige geslachten, minder wijs
dan de tegenwoordige, zich plachten te vermaken met die fictie
van de Eeuwige Liefde. Zij maakten hun levenstragiek daaruit
en 't was in zijn tijd gewis zeer treffend.
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Sedert heeft men echter den smaak hiervoor wat verloren en
nu komt een gevoelig jongeling ons in zijn „dramatisch spel"
Modron een tusschenspijs aanbieden, een soort entre-mets, die,
als zijnde vleesch noch visch, waarlijk geheel onaannemelijk is.
De liefde zelf, zoo meent hij, kan wèl sterven en de romantieken hadden 't leelijk mis, toen zij anders meenden of zich zoo
hielden. Doch de herinnering aan de liefde, die knaging van spijt
en berouw om het eenmaal zoo schoone en onherroepelijk verloorne,
die is 't, die nimmermeer vergaat....
De opvatting lijkt nieuw, maar niet geloofwaardig, en dat is 't
juist, wat men den schrijver zoo bitter kwalijk nemen moet: dat
hij ons zijn opvatting niet geloofwaardig maakt. Dat het alles
onzeker en slap blijft, in een doezeligen halfschemer van vaag en
onwezenlijk gevoel, tot men eindelijk zeer de overtuiging krijgt,
dat de dichter, indien hij zijn gemoed nog even had laten afkoelen,.
dit zonderlinge ding niet geschreven zou hebben.
Want wat hij hier als eeuwig en als somber-fatale menschelijkheid blieft te stellen, die gevoelens, uit wier wisselwerking de
tragedie ontstaat, het zijn overgangs-gevoelens, stadia van een
gemoed op weg naar de beterschap en er is absoluut niets
eeuwigs in.
De woeligheid der zee, nadat de storm ivoorbij was, zag hij
voor een blijvenden toestand aan en had blijkbaar geen tijd om tewachten tot de zon weer scheen. Zoo'n haast had hij, om zijnziel uit te zeggen en zichzelven in de menschheid te beklagen.
Maar de gevolgen bleven dan ook niet uit en er is in zijn
gansche „spel ", zoo slap-Maeterlincks en leuterig en quasi-diepzinnig van taal, geen' figuur, geen gevoelen, geen tirade, waarvan
overtuigende kracht uitgaat. Het laat den lezer achter in een wees
stemming van onstelligheid' en vaag protest, het werkt als een
groezele kleurmassa, waarin men vergeefs zich inspant iets vanvorm en bedoeling ;,te ontdekken.
Tot men, zijn indrukken overziende, besluit tot den flodderigen'
dilettantenarbeid van een, die zijn gevoel en uitbeeldingsvermogen
groot genoeg achtte,, om er met Maeterlincks hulp maar ineenseen algemeen -menschelijk, als 't ware resumeerend, drama van te
bouwen....
Evenwel, als hij eens nederiger geweest ware, niet zoo hoog-.
dravend op mystisch-wijsgeerige paarden — en getracht hadde-
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maar eenvoudig - werkelijk te schrijven wat hij voelde..., Wie
weet, waartoe hij gekomen was, want er is ongetwijfeld fijner
gevoel en er is zeker niet -alledaagsche cultuur in dit „dramatisch
spel" van Modron, al voelt het wee -klam aan en al smaakt 't
naar lauwe stijfsel....

Met het werk van mevrouw Marx- Koning, de gevierde schrijfster
van even geestige en vernuftig gevonden, als zacht-gevoelige
sprookjes, komen wij weer op vaster bodem.
Van een Schoonen Dag heet haar bundel, waarvan het grootste
deel wordt ingenomen door een „Allegorisch Drama" in „zes
afdeelingen ", getiteld Prins Ideio.
Over de voorafgaande kleine prozastukken behoeft niet veel
gezegd te worden. Zij zijn als diepzinnige, bedoelingsvolle verhalen
geschreven, zinbeeldige tafereelen, die om hun kortheid en vaagheid eenigszins nalaten indruk te maken, doch dan ook als preludiën van het groote allegorische drama te beschouwen zijn,
waarin de dichteres haar gansche levens- en wereld-inzicht zinbeeldig
heeft opgesteld.
Het uitwendig verhaal is dat van een jongen Prins Ideio, een
droomer en dweper, levend in zwaarmoedigheid aan het rumoerig
hof des zottten konings Memo. Slechts één is wijs — van een kille,
nuchtere wijsheid, — aan dat hof en wel Strub, de nar, die van zijn
doopnaam Sagillus heet. En niet alleen is hij, de dwaas, de
wijze tusschen al de verstandige dwazen, maar ook is hij eigenlijk
de vader van Prins Ideio. Maar niemand weet dit, ook de koning
niet, die het kind eens kreeg uit de handen eener bekoorlijke
landloopster, Antropa geheeten, en het opvoedde als zijn eigen
zoon en opvolger.
Maar de jonge prins is niet gelukkig, hij, de smachtende droomer,
aan dit lawaaiïge hof van hersenlooze zotten. Immer bezoekt
hem dezelfde angstig-beklernmende droom van een teer jong
vrouwelijk wezen, dat glimlachend hem wenkt en lokt. Maar
allengs, bij het klimmen zijner jaren, lacht dat beeld niet meer.
Het schijnt ook verouderd en:
„ Haar oogen vingen aan te vragen; zagen
Al moe, alsof ze lang en vrucht'loos zochten" (bl. 107).
En.... „na dien tijd bleef zij komen ... .
Thans zijn haar wangen smal en bleek van weenen,
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En wanhoop is in 't reiken van haar handen;
En fel verwijt in 't staren van haar oogen
Naar mij.... naar mij.... die haar niet helpen kon... . !
Zoo is Prins Ideio's visioen, men zou zeggen: de dwang-voorstelling, die zijn levenslust vernietigt, de angst die hem vreezent
doet voor nacht en alleenzijn, maar, niet minder, voor druk gezelschap, het verlangen dat hem verteert.
Hij smeekt nu zijn pseudo -vader hem te laten gaan om in de
wereld haar te zoeken, wier droombeeld hem vervolgt, en na veel.
tegenstrevens, bewilligt koning Momo.
Met Strub gaat hij op reis, op lange, verre, moeilijke tochten
en.... vindt haar niet.
Doch als hij dan, gebroken en levensmoede huiswaarts gekeerd,
bijna stervend ligt, omdat hij, met dit ongestild verlangen,
niet * leven kan, wordt aan de poort van het paleis een vrouw
gegrepen, een bedelares, die Ideio verklaart dat ongeveer op zijn
onvindbaar ideaal gelijkt.
Maar anderen, en zelfs de koning, meenen haar gekend te hebben
in toestanden, die haar bij uitstek weinig geschikt maken voor de
rol van ideaal. Hetgeen in de entre-acte tusschen 4 0 en 5e bedrijf
leidt tot scènes en heftige woorden van prins tot koning, die
den jongen prins nopen zijn gewaanden vader als krankzinnig op
te sluiten. Hij is 't dan, die wij in de 5e „Afdeeling" zien regeeren,
ofschoon het eigenlijk Antropa is die heerscht over zijn hart en
al zijn daden en bitter misbruik maakt van haar macht.
Er komt een oproer van het „volk ", dat zijn koning bevrijden
wil en het oude leventje van feest en pret terug verlangt en terwijl
het „grauw" zijn wachten overweldigt en het paleis binnendringt,
leert de prins in zoover zijn hartsvriendin Antrota kennen, dat
hij begrijpt hoe ter opheffing van dit droevig verworpen schepsel
zijn geringe krachten niet toereikend zijn.
En dan wonderbaarlijk gered door tusschenkomst van haar, die
zijn zuster blijkt, wetend nu tot zijn verbijstering wie hem vader
en moeder waren — zij was het, dezelfde die hij nu als zijn
geliefde bemint! — verlaat hij deze droevige omgeving, waar hij
nimmer thuis behoorde en gaat zachtkens sterven in dat huisje
op den groenen heuvel, waar hij eens, onwetend van de nauwe
verwantschap, bij zijn lieflijke zuster troost vond.
En terwijl allen, zijn vader Strub, zijn grootmoeder Krata, de
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toovenares, Antropa smaden en vervloeken, blijft Ideio stervend nog
aan zijn liefde getrouw, ook als hij haar in de verte hoort voorbijgaan, toegejuigd door het dwaze volk, gezeten in triomf aan de
zijde van den zotten koning.
Ideio verloochent haar niet, want zijn liefde is diep en veelbegrijpend, dus veel vergevend, doch wel sterft hij aan haar
ontrouw en droevige schande, terwijl zijn laatste woorden meelij
zeggen met haar noodlottigen aard.

Zoo verhaald, klinkt deze historie niet dwaas. Integendeel! Er
is iets wijdsch van opzet in, van breed dramatischen zwaai en veel
fantaisie daarenboven.
En de beteekenis — omdat het dan toch een „ allegorisch " drama
is — laat zich niet moeilijk raden.
Prins Ideio is het mystisch princiep in den mensch. Het immer
ongestild maar steeds levend verlangen naar ontkoming uit het
tijdelijke en betrekkelijke van ons bestaan.
Het is dit eeuwig vertrouwende en eeuwig ontgoochelde, dat
altijd weer door het zinlijke, dierlijke, stoffelijke in de menschheid (= Antropa) wordt bedrogen en gekruisigd. Het heeft haar
lief en wil niet van haar laten, want het voelt zich roepen door
haar nood en vernedering. Is het niet haar kind en van het vernuft (=• Sagillus) het redeneerend, koud -analyseerend verstand!
Maar Antropa, de zinlijke menschheid, verkocht haar kind, dat
vreemd - tegenstrijdig maar schoone verlangen, aan de Dwaasheid
(= koning Momo) die het als zijn kind bij zich hield aan een hof,
waar het verstand voor nar speelt.
In zijn zoeken en verlangen om te helpen en te redden vindt
Ideio ten slotte zijn ideaal. Zoo meent hij. Maar wie hij zich toewijdt, is
Antropa, de eeuwig wufte, veranderlijke, onleerzame en onredbare,
de „veile deerne ", die zich geeft aan wie haar tijdelijk genot en
hulp belooft. Natuurlijk wordt hij in haar bezit weer ontgoocheld
en moet hij wel sterven, die zonder haar niet leven kan, als zij
nog eens te meer hem verlaat voor de Dwaasheid, die haar
momentaan koningin maakt.
Zie daar dan de ideeën, waarop de allegorie gebouwd is, het
onzichtbaar fundament, de „esoterische" beteekenis van het uiterlijk
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Maar ben ik nu gelukkiger, heb ik meer genot van het drama,
nu ik dit zoo netjes, als stukjes mozaïek, heb uit- en weer ingelegd?
Geen kwestie van! Mijn emotie is intusschen opgedroogd en blijft
aan tong en verhemelte kleven als gestolten vet: een allernaarste
sensatie. Ik heb nu twee geschiedenissen in plaats van een, maar
dat maakt mij eerder armer, omdat de werking van no. 2 die van
no. i precies opheft en ik alleen van de laatste genieten kan, als
ik aan de eerste niet denk. Maar dat gaat nu niet meer: ik heb
al te veel gesneden en ontleed aan dat lijf, dat ik het nog gaaf
zou kunnen zien. En er is, om de waarheid te zeggen, toch ook
maar heel weinig consistentie in die figuren (immers maar allegorische
figuren) te weinig inderdaad, nu van achteren en van alle kanten
beschouwd, dan dat men genoeg zou hebben aan de waarde dezer
historie als verhaal van menschenbedrijf op zich zelf. Want die Prins
Ideio, al zegt hij vaak geestige dingen evenals Strub, de hofnar,
is toch allesbehalve een „menschelijke jongeling ". En die Momo
en die Femma en die Filaia en die Krata .... 't is alles maar zoowat
tot indeeling en variatie van dikwijls aardige en diepzinnige regels
vijfvoet. Maar karakters, menschen.. . . daar komt niet van in!
Ja, wat wilt u? zegt de schrijfster, ik geef ze ook niet voor
menschen, maar voor „allegorische figuren ". Als u zegt dat ze
geen bergen zijn, hebt u ook gelijk, maar dat is toch geen kritiek.
En daar tegen deze rede niets in te brengen is, moet ik er
definitief van afzien Prins Ideio en zijn gezelschap „pur et simple"
te genieten. Het zijn dan afschaduwingen van arrière-pensées,
helaas! lichamelijke tentoonstellingen van abstracties, juist zooals
men in vroeger dagen in de Moraliteiten deed. Toen wandelden
ook allerlei ideeën in persoonsverbeeldingen over het tooneel tot
stichting der menigte, maar ik erken dat ik die menschen om dat
schouwspel nooit benijdde.
Het wordt een spelletje- van-geest op die manier, een charade en
action, aardig en onderhoudend op familie-avondjes, doch eenigszins
te licht en luchtig, als schuimpjes, voor dagelijksch voedsel. Want
er ontbreekt aan de voornaamste factor van kunst en poëzie: het
diepe, scheppend gevoel, de imaginative passion. In plaats daarvan
heeft het vernuft zich (waarlijk zeer vernuftig) met de zaak bemoeid
en, met de fantaisie aan een handje, een sprookje geknutseld, —
niet zonder eenige tranen gewis! — dat nu eenigszins feestelijk en
wijdsch aangekleed drama wordt geheeten.
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Maar er onder zit altijd dat aardige, gevoelige sprookje, dat mevr.
Marx-Koning maken kan. Zoo het inderdaad iets van kunst is, het
is zeker geen dramatische kunst en mij schijnt dit minder echt,
trots het gewichtig gebaar, dan dat eenvoudige sprookje bovengenoemd.
Jammer van de moeite aan vinding en verdienstelijke compositie
besteed, waarlijk ook jammer van menigen geestigen regel. Als poëzie
mogen deze vijfvoetige jamben niet veel waarde hebben, er is toch
soms een breedheid van zeggen en een rustige kracht in, die niet
nalaten te treffen.
Ik citeerde er al eenige, die de roerende droom van Ideio behelzen, laat ons nu eindigen met de volgende, die zijn smart zeggen
als hij het geheim zijner geboorte ontdekt.
Dus is mijn vader .... is mijn koning-vader
Mijn vader niet?.. . - Mijn koninginne-moeder
Niet meer mijn moeder?. . . - Was het graf zelfs logen
Waarboven men mij leerde haar te bidden
In heil'ge goedheid naar mij neer te zien .... ?
En ik, die mij een prins voel, ben géén prins! ... .
Heeft dan God's geest in mij een prins verkwist?
Of zal de prins in mij nooit koning zijn?
Wat wischt nu weg: mijn vorstendom of ik?
Deez' koningswoon, of de oogen die haar zien?
Dit zijn mijn handen toch.... Dit is mijn hoofd....
Hier klopt mijn eigen, wonderrijke hart,
Mijn heerschershart dat duizend rijken droomt,
En al die rijken rijk en schoon en goed,
En ze alle spiegels van dit rijke hart..

Hier lijkt mij inderdaad iets door te klinken van een gedragen
mogelijk niet groot is, maar in elk geval kwalijk besteed aan-heid,
dit baksel van twijfelachtigen aard, ons hier met omslachtige deftigheid opgediend. Nog een graadje verder en deze symboliek van
den kouden grond, schraal en pierig, verandert in de naarste kool
die immer een dichteres met zwaarmoedig-peinzend gelaat zichzelf
en haar argelooze lezers vermocht te stoven.
Om met Strub te spreken:
„Laat ons toch de lichten
Maar zoeken die daar lichten in de laagte:
Dat hoog're licht laat lange nachten donker...:'

En blijkt ten slotte soms nog een oliepit, zelfs te zwak om
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er de aardsche pieren der werkelijkheid mee te zoeken.....
Laat dan af van de symboliek, mevrouw, o! laat af!
Maar die derde Symbolist, dat is een grappenmaker, een Sp ringin-'t-veld op een kolderigen Pegaas ! .... De heerlijke overmoed
der jeugd, zegt u? Het bekende teveel aan opbruischende jonge
kracht? Ja wel, ja wel, maar Jan Apol (hoe klinkt deze naam reeds
uitdagend fier en frank!) Jan Apol had al een heel boek daarvan
achter zijn geniale kunstenaarskiezen en ik verzeker u: geen kleine
orgie van woorden en beelden en stoute fantazieën. Hoeveel boekwerken heeft deze heer dan wel noodig om van zijn wilde haren,
zijn nestharen, bevrijd te raken! Eens moet men zich toch ,,rangeeren" en 't wordt integendeel al erger met dien knaap, dien
roekeloozen bandrekel der literaire kunst. Zijn „Nuits blanches"
strekken zich nu ook over de dagen uit en men ziet hem nooit
meer nuchteren!
Dat wordt pathologisch en 't is hoog tijd dat de familie, ten
minste de letterkundige, zich er mee bemoeit. Laat ons hem naar
buiten brengen om het eenvoudige gras der realiteit te snijden,
en de rustieke maar voedzame boonen der nederige observatie te
leeren zetten en vervolgens opbinden, hij die zich thans geregeld
te buiten gaat aan de vooze truffels van gewaande poëzie en de
goedkoope champagne eener holderdebolder symboliek bij stroomen
zwelgt.
Want dat kan toch op den duur niet gezond zijn en hij heeft
toch ook een onsterfelijke ziel te soigneeren. Daarom: laat hij
tot zich inkeeren en boete doen, laat hij voortaan leven bij radijs
en pompwater en zich uitsluitend bezighouden met het maken van
lijsten van kavelingen tabak of het inventariseeren van insolvente
inboedels, opdat hij bij deze bezigheid tot rust kome en zijn eigen
zwakheid leere ...
Dat schijnt een harde uitspraak, niet waar, voor zulk een jongen
geestdrifteling der kunst? Maar ge weet ook niet, lezer, wat zijn
jongste boek bevat. Want als gij 't wist ! ....
Enfin, ik zal 't u even zeggen.
Het heet „de Gouden Poort" en houdt niet minder in dan: een
„Kleine Aphoristische Inleiding ", zijnde een compleet stelsel van
wijsbegeerte, inclusief levensbeschouwing. Daarna komt de Symboliek aan 't woord in den vorm van EEN TREURSPEL, Radboud;
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vervolgens wordt de klassieke oudheid even benaderd (en wellicht
overtroffen) in Epimetheus, Een Lied, terwijl de dichter meent te
moeten sluiten met Het Boek 7azion , een werk dat in vorm en
indeeling en voordracht overeenkomst toont met de oudtestamentische boeken, een overeenkomst waarop deze trotsch mogen zijn.
Hierbij heeft dan de schrijver het wel willen laten met de menschlievende bedoeling om ons niet geheel te verbijsteren, maar zooals
het dan is, vertoont zijn boek alleen uitwendig den nederigen
vorm van een f 2.5o-roman (ingebonden f 2.90).
In wezen is het echter een complete verzameling cultuur -perioden
en men zou een gansche commissie van taalgeleerden, theologen
en letterkundigen moeten instellen, zoo men het met genoegzame
kennis van zaken wilde doen beoordeelen.
Daar hieraan echter voorloopig — zoolang literaire kunst geen
regeeringszaak is — niet te denken valt, zal dit nieuwste werk van
den heer Jan Apol wel onbeoordeeld en, vrees ik, grootendeels
onbegrepen, moeten blijven, aangegaapt als een brok meteoor dat
rechtstreeks uit den hemel midden in 't land zou gevallen zijn.
Eenige weinige schuchtere woorden echter zal ik mij toch veroorloven ten opzichte van het treurspel Radboud, als zijnde het
eenige deel zijns werks, dat zich verwaardigt zekere verre gelijkenis
te vertoonen met zekere andere literaire producten, die ik wel eens
onder de oogen'heb gehad.
Het ziet er namelijk uit als een handeling met een bijbedoeling,
een handeling tusschen personagiën, wier tijdelijk en bijzonder
doen echter naar een algemeene en eeuwige waarheid heenwijst.
En waren wij niet overeengekomen zoo iets symboliek te noemen?
Louter voor het gemak der onderscheiding natuurlijk, want een
dichter als Jan Apol weet van zulke dingen niet. Het is zijn pure
poëetenaard, dat hij al het bijzondere slechts onder het aspect
van het algemeene ziet, dat zijn minste woord tot in de zuilengangen der Eeuwigheid echoo-t en weerklank vindt.
Zoo noemen wij Radboud dan niet alleen een Treurspel, maar
zelfs een symbolisch treurspel en ik houd 't er toch voor dat ook
de dichter reeds iets daarvan vermoedde, toen hij als motto koos
dat noodlottige woord van Goethe: „Alles Vergangliche ist nur
ein Gleichniss ". Wilde dat niet met andere woorden zeggen: zoek
dieper mensch! zoek dieper! Wie ben ik, dat ik mij om de futiliteiten der schijnwereld zou moeien ! ... .
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Zoo nemen wij dan eerbiedig onze petten af en de spade ter
hand, tegelijk onzen neus ophalend voor dat uiterlijk verhaal, dat
we nu toch niet gelooven (en dat ook inderdaad niets geloofwaardigs heeft) van zekeren Godfried, koning der Friezen, die per se
vrede wil voor zijn volk en liever een schatting betaalt aan de
Franken dan te oorlogen. En die er op staat in November een
„Meifeest" te organiseeren ...
Laat ik opmerken, dat het „spel" in een soort vrije verzen geschreven is, die alleen typografisch van het gewoonste proza verschillen.
Koning Godfried nu heeft een vrouw en broeder, die beiden
heersch- en krijgszuchtiger zijn dan hij. Zij zetten hem zachtelijk
af en gaan oorlogvoeren op eigen gezag. Zij vermoorden hem vervolgens en zeggen, dat eenige kunstenaars het gedaan hebben, die
daarop jarenlang gekerkerd blijven. Maar ook dezen Troonroovers
wacht de straf, want de Franken overwinnen hun leger en komen
ter verovering van hun stad. En ten slotte maakt de dichter haastig
aan alles een einde door èn Franken èn Friezen, stad en land
door de zee te doen „verslinden ". En dan is 't uit.
Maar goden! wat is er intusschen niet omgegaan in deze mallemolen ! ... .
In mijn nadenken is 't nu eens als een onbeholpen verschuiven van
ordinairkleurige papieren poppen, dan weer klinkt 't als een jongensstem, die potsierlijk deftig spreekt en zich allengs krijschend overschreeuwt. En allerlei herinneringen daartusschen. Aan Maeterlinck
natuurlijk, aan Shakespeare en aan André Jolles (het Vrouwken
van Stavoorn) Boccacio en de Decamerone worden — zeer onverwacht — vertegenwoordigd door Bocca baciata, die hier even plotseling verbonden is aan die schoone (Oostersche?) legende van de
Groote Zondares, die goddelijke geest, die, wijl zij onmachtig bleek
het leed der menschheid te genezen, ten minste mee Zaden wil de
grootste smart, de diepste vernedering, zoolang de menschheid
duurt. Met de sage van het om zijn zonde in zee verzonkene Atlantis,
wart dit alles en nog veel meer dooreen in volkomen ongemotiveerde of mal-onnoozele scènes. Een voorbeeld van de laatste is
wel dat neerleggen van de dolk op Godfrieds troon door zijn
kunstenaars-vrienden. Want „ men kan nooit weten hoe hem die
nog van pas kan zijn ", zegt de een. Natuurlijk wordt de koning
met die dolk vermoord, in een tooneel dat zekere karikaturale
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gelijkenis met het moordtooneel in Macbeth vertoont, en ontdekken
de moordenaars dadelijk dat het wapen van Alma, den kunstenaar,
is, want hij heeft er pas een nieuw gevest aan laten maken! Zie daar
een van de draden waarmede deze dichter zijn handeling aaneenrijgt.
Wat zijn gevoelsexpressie betreft, moge dit ter illustratie dienen, waar
Radboud in gloeiende liefde-hartstocht getoond wordt en in angstrazernij omdat de koningin Mara hem tot den moord wil dwingen.
(Radboud.) 0 zeg dat toch niet telkens .... Waarom zeg-je dat toch?. .
Ik ben gek van je, waanzinnig.... Ik zou den ganschen dag
Hangen kunnen aan je kouden mond en laten je niet los
En al maar drinken van je lippen 't vergeten, 't vergeten,
't Vergeten. Ik zou den ganschen dag
Geketend willen houden om je heen mijn gloeiende armen.
En almaar voelen, om mijn slapen, je koele handjes ... .
Engel, éngel! Mooiste, mooiste vrouw!
Godin van mij voor wie ik alles, tiles geven wilde
Wat ik heb en hebben kan! Alles, alles!
Gek, gek ben ik van je.... razend gek 1.... Afgunstig datje eens
Van .... hem....
0 nijdige boosheid, nijdige, nijdige boosheid in mij ... .
Vergeten wil ik....; je beminnen.

Ik zou gaarne willen weten of de heer Jan Apol, toen hij dit ge
zeer tevreden is geweest, als over een machtig stuk-schrevnad,
poëzie, waar een roode damp van passie uit opsloeg.
Wanneer dan de moord ontdekt is, doen de schuldigen natuurlijk heel onschuldig en bedroefd. Mara, de verleidster, roept:
„O, o, ik.... o, o, ik.... weduwe.... o, o, ik.... all....
Alleen .... héél alleen .... voortaan....
0.... Godfried .... Oh-ho-ho...."
En Radboud zegt: „Onmogelijk! Arme broer. Vreeselijk 1 O, o, o !'^
Let op het onderscheid. Mara roept: o, o, ik! o, o, ik 1 o, o, ik!
maar Radboud, beheerschter, enkel: o, o, o l
Eerlijk gezegd: ik schaam me een beetje, nu ik deze hoogdravende
passages heb afgeschreven. Ik schaam mij, omdat ik er niet mee
begonnen en daarna dadelijk geëindigd ben. Want als ik nu erkennen
moet, dat het geheele „spel" in dezen edelen stijl gehouden is, zal
menig ernstig lezer het ongepast achten, dat er zooveel woorden
aan misbruikt zijn. Dit is zelfs niet het begin van iets! zullen ze
verontwaardigd uitroepen. Volkomen waar, maar er zijn toch, ik
verzeker het u! in die ruim 125 pagina's enkele brokken te vinden
waar Jan Apol de schemering van een beteren dag laat gloren.
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Enkele stukjes beschrijving van den neerlaag der Friezen, een kleine
philosophische uiteenzetting in 't begin, door Alma den kunstenaar,
later een soort nachtlied, waarin aardige beelding voorkomt....
misschien nog wel wat hier of daar.... wettigen het vermoeden
dat deze enthousiast, behalve zijn akeligen durf, mogelijk ook nog
eenig talent bezit, al verstaat hij ook uitermate de kunst het te
verstoppen onder bergen rhetorische en gewone malligheid. Als
hij 't maar laten kon zoo telkens de geheele menschheid in de
holte zijner hand te willen nemen en het wezen van makro- en
mikrokosmos in eenige geniale trekken te teekenen! Want zulke
tours de force houdt geen ruggegraat uit en het einde wordt onvermijdelijk imbeciliteit en slappe beenen.
Wat de eerste betreft, ik wil niet zeggen dat 't er al in dit boek
ver van daan is ... .
En nu ten slotte.
Zijn deze drie literaire werken — al mogen wij mevr. MarxKoning ons excuus maken dat zij in dit gezelschap is gemengd -zoo niet bewijs, dan tenminste „begin van bewijs", (juridisch ge
dat wij goede Hollanders in symbolisch-wijsgeerige-sproken)
,ondernemingen niet veel geluk hebben en dus wel driemaal ons
mogen bedenken, eer wij dezulke op het getouw zetten?
Doen zij ook niet tevens vermoeden dat neiging tot symboliek
in literaire kunst hier beteekent afzwakking van gevoel en ontvankelijkheid voor zinsindrukken?
Bleken zij niet zwakheid te zijn in plaats van kracht, een groot
gebaar zonder ziel, veel rhetoriek, waarin bescheiden talent en
.echtheid hopeloos ondergingen?
Indien dit zoo is, zijn zij de leelijke teekenen des tijds, die nog eens
nadrukkelijk komen bewijzen, dat het goede, het sappig-volle gewas
door de 8o-ers geplant, voorbij is en wij nu den nabloei hebben
van vruchten droog en verschrompeld.
En dat we voorloopig niets beters te verwachten hebben.

GEDICHTEN
DOOR

J. L. WALCH.

Maart.
In schemer liep ik langs de gracht — de boomen
in waas van teeder groen bewogen even,
lichtend, hun kruinen — in de lucht bleef zweven
vreemd -late glans... ik voelde schuchter komen
door killer lucht een lauw-opwaaiend leven
van lentezucht — en in mijn warme, loonre
gepeins tintelde klaar — als visioen in droomen –
een onbegrepen blijheid om mijn leven.
Dit was in vreemde stad, jaren geleden....
maar weer zie ik mij gaan, klein onder hooge
boomen langs grachtkant — schemer is beneden,
op 't stille water en op straat — maar boven
deint lichtend loof zacht op de donkere stammen,
glanzen gevels teer-blij in witte vlammen.
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In het duin.
In duinen hoor de zee zingen ...
haar stemmen opgingen

tot veelstemmig koorgezang....
rustig zeegezang dagen lang

hooren de duinen stil luisterend
in zonnigen vrede .... fluisterend
neigt er het helm, dat blinkt van dauw
onder eeuwen jong, lichtend blauw

van zomermorgenhemel.
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Herfst 1903.
Als eens in later tijd mijn leven loom

en droef is, zal 'k in schrift nog spreiden
de volheid van de glorieuse tijden
van thans, nu mij bedelft een stroom
van schoonheid — o, de rijke kleuren
van dit oud stadje — buiten vluchten
trekvogels — de rivier bij schemerluchten —
en 's morgens de vreemd -frissche najaarsgeuren...
Die werpt de koele wind mij toe...
Ik zie, een zalig man, en voel de zilte
frischheid ... de wondere dagen rijen voort...
'k Doorleef ze met diep ademen en doe,
als ik wel-zalig zit in avondstilte,
mijn vreugden eeuwig zijn in glanzend woord.

III
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DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

Sint Pietersvier.
Hier met die dingen!
Alzoo, Alzoo!
Die schavelingen
daar op het stroo 1
die bakken
met pemen;
die zakken
met lemen;
die takken

nemen!
Nu schieren, schooren, berd en bonk;
en bovenop, de wilgetronk!

Tonder, tonder!
Het spokt al onder!
Hoor, zie,
in een twee drie,
de vlamme slaat uit, de vlamme slaat boven,
en rood is de leute om den laaienden oven:
Sinte Pieter en Sint Jan!
Wie kan -der daar an?
Rook
en smook!
We vieren ook 1
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Sinte Maartens-avond.
Sinte Maartens-avond,
De toren gaat naar Gent.
Mijn moederke bakt wafels,
En 'k zit er geern omtrent.
Zit ik bij den temper,
Moeder zegt: gij kremper !
Zit ik bij het ijzer,
Moeder zegt: gij knijzer!
Zit ik bij den koteraar,
Moeder zegt: wat doet ge daar?
En slagen!
En slagen!
Moederke bak, en sla mij maar:
Ik kan het wel verdragen!
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Boomgaard weide.
De boomgaardweide bergt, omdoornhaagd en omtuind,_
in teere licht- en schaduwvlekken,
frischlachend in den speierdauw, vol plekken
geel blaargestrooi, dat bruint.
't Is Herfst, en wind en vogels zitten stommer ...
Er heerscht iets zoetelijks, iets vrooms ... .
De koeien treden uit de lommer
des appelbooms,
en klimmen, klimmen, daar het luwer wordt en warmer,,
al knagende,
vertragende,
vermoeid en zwaar,
en knikken, knielen, liggen door malkaar,
withuidig, blinkend, klaar
gekapt uit marmer.
Hun halzen, koppen, stijf
gelijk hun hoornen, steken boven
het lange lijf;
hun muilen staan gekloven;
hun neuzen blazen;
hun oogen, neen,
hun oogen speuren ginds de kalvren niet, alleen
aan 't grazen.
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In 't vergezicht,
waar, langs de populieren, licht
en donker samenheulen,
weidt, traagzaam gaande,
en steerteslaande,

een merrie met haar veulen.
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DRAMA EN TOONEEL IN NEDERLAND
DOOR

W. G.

VAN

NouHuys.

DR. J. A. WORP. Geschiedenis van het Drama-

en van het Toontel in Nederland. Eerste Deel.
Groningen. J. B. Wol te r s.

Dr. Worp heeft een belangrijk werk verricht. Er worden maar
weinig boeken geschreven, die zoo volkomen in een „bestaande behoefte" voorzien, als het zijne. We misten tot heden een op weten
studie gegronde geschiedenis die het geheel omvatte-schapelijk
van wording en ontwikkeling onzer dramatische kunst, zoowel van
den arbeid onzer drama-schrijvers als van de plastische kunst der
vertooners. Er is derhalve alle reden den saamsteller dezer geschiedenis dankbaar te zijn. Indien in het hier volgende enkele bedenkingen worden geopperd, dan zijn die veeleer de uiting van groote
belangstelling in het onderwerp zelf, dan van een zucht om door
aanmerkingen de groote beteekenis van dit trouwens nog niet
geheel voltooide werk te verkleinen.
Het Eerste Deel brengt ons van de Middeleeuwen tot in de 17°
eeuw. „Het tweede deel zal zoo spoedig mogelijk volgen; een groot
gedeelte van de kopie ligt reeds gereed. Het zal vooreerst de zes
laatste hoofdstukken over de 17° eeuw bevatten..., en verder de
geschiedenis van het drama in de 18e en 19° eeuw." Aldus in de
Voorrede. We kunnen er dus op rekenen spoedig het geheel voor
ons te hebben.
Van het hier gegevene interesseerde mij in niet geringe mate de
eerste afdeeling De Middeleeuwen. Onder die rubriek behandelt
Dr. Worp achtereenvolgens: het liturgisch drama, het misterie,
het heiligen- en mirakelspel, de stomme vertooning, het processieen wagenspel, het vastenavondspel, het feest van den ezel-
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paus, en dan, na een hoofdstuk gewijd aan spelers en tooneel, het
geestelijk drama in later tijd; dat alles saamgevat onder den titel:
Het geesteljk drama.
Daarna komt Het wereldlik drama met de onderafdeelingen:

Abele spelen, klucht en tafelspel, en een slothoofdstuk wederom
over spelers en tooneel.
De dramatische kunst heeft dit boven andere kunsten voor dat ze ten
nauwste verband houdt met het gehééle volk. Zij is er met zeldzame
uitzonderingen op berekend geweest zich rechtstreeks tot het publiek
te richten, tot wat we het groote publiek noemen. Kan andere
kunst het stellen zonder den bijval der „menigte" — een tooneelwerk dat niet aanslaat in de harten van velen is, ondanks andere
kwaliteiten, ten deele onvruchtbaar. Shakspere moge een enkel
uitzonderingswerk geroemd hebben als „caveare to the general ", 't
valt niet te loochenen dat hij zelf voor „the general" schreef, en
zijn plays „have pleased the millions" van verschillende eeuwen.
Moeten we ons het volk en de dramatische kunst als zeer dicht
bij elkaar staande denken, dan verwondert het mij in het eerste
gedeelte van Dr. Worp's boek, de Middeleeuwen behandelende,
zoo weinig van het volk te merken.
Aan het slot zijner Inleiding over de Renaissance sprekend, zegt
hij: „ vóór dien tijd zou het drama herboren worden, niet in de
stille studeerkamers van ijverige geleerden, maar in de kerk, het
middelpunt van het geheel middeleeuwsche leven."
Hij wijst verder op het dramatisch karakter van den eeredienst
„uit symbolische ceremoniën bestaande ", „dat nog meer uitkwam
door verschillende liturgische gebruiken, die langzamerhand in vele
kerken in zwang kwamen."
Maar door die formuleering wordt de indruk gevestigd dat de
kerk hier was de bron, waaruit spontaan de neiging tot het dramatische opwelde, alsof de priesters, die meer en meer aan de kerkelijke symboliek een dramatischen of althans plastischen vorm gaven,
dat deden uit innerlijken aandrang, en alsof het volk daarbij van
geheel passieve beteekenis bleef.
Dat nu lijkt me zeer twijfelachtig. Terecht spreekt de schrijver
over een verschijnsel dat zich in verschillende landen van Europa
openbaarde en dat dus wel een algemeene oorzaak zal gehad hebben,
zich wijzigend naar landstreek en volksaard. Met zekerheid kunnen
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we over onze landen niet spreken, maar gelijk Dr. Worp naar
Frankrijk het oog richt ter verklaring van en aanvulling met
analoge verschijnselen, meen ik ook te mogen wijzen op Italië,
bij uitnemendheid het land van de Kerk, en waar bij vergelijking
voor ons nog wat te leeren valt.
In het belangrijke werk van Allessandro D'Ancona Origini del
teatro italiano 1 ) wordt in het hoofdstuk over de „Kerkvaders en het
latijnsche theater" (Dl. I, blz. i6) gesproken van drie tijdperken in de
beschavingsgeschiedenis. In het eerste zijn twee tegenover elkaar
staande beschavingstoestanden en twee godsdiensten; in het tweede
overwint het Christendom en daardoor de nieuwe beschaving de
verouderde; in het derde komt, met het weer opleven der oude
beschaving, de Renaissance.
Nu komt het mij voor dat Dr. Worp te weinig verklaring gezocht heeft in de eerste periode, die mutatis mutandis ook in onze
eigene beschavingsgeschiedenis, hoe weinig gedocumenteerd, althans
door analogie verondersteld kan worden. Want het is een algemeen
verschijnsel waarvan hier sprake is 2 ). En te meer verwondert het
mij, dat de schrijver op deze wijze ons zoo onvoorbereid in de
tweede periode plaatst, omdat hij later (blz. 52) genoodzaakt wordt
naar een vroegere terug te wijzen.
Niet als in Italië was de strijd van de Kerk hier gericht tegen de
treurig verworden resten van de Romeinsche beschaving, tegen
ontuchtige, lichtzinnige heidensche vertooningen, die de Kerkvaders
tot streng optreden noopten, maar. . niet minder zal ze te kampen
gehad hebben met de overblijfselen van Germaansche zeden en
gebruiken. En dat die niet alleen overgebleven waren in het Vastenavond-vieren, waaruit Dr. Worp met stelligheid meent dat de klucht
haar oorsprong neemt, is veilig aan te nemen. Als „op Pinksterdag
in de St. Salvator-kerk te Utrecht vuur uit het kerkgewelf geworpen werd" onder het strooien van veelkleurige bloemen (blz. io),
dan kan men veilig aannemen hier met de resten van een Ger
-mansch
natuurfeest te doen te hebben. s)
..

r) Seconda Edizione, rivista ed accresciuta. 2 vv. Torino 1891.
2) Zie ook Ch. Magnin, Les Origines du Thédtre moderne, p. XX.
3) De behoefte van onze voorouders om plastisch voor te stellen, te personifieeren
het natuurleven, blijkt o. a. nog uit het vertoonen der „Pinksterblom", gelijk ik me die
uit mijn jeugd herinner. Een zeer kleurig gekleed meisje, met een grooten krans van
madelieven op het hoofd, werd van deur tot deur geleid.
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Terwijl ik dit schrijf treft me in het verslag eener voordracht,
door Dr. P. Leenderts Jr. te Utrecht op het 4e Ned. Philologen
Congres gehouden, het volgende dat volmaakt weergeeft mijn
bedoelen:
„Na de invoering van het Christendom onder de Germanen
voerde de kerk een hevigen strijd tegen alles wat uit het heidendom was voortgekomen of er mede samenhing, dus ook tegen de
dramatische vertooningen. Maar deze hadden te zeer de liefde van
het volk, dat dat zij door de strengste verbodsbepalingen konden
uitgeroeid worden. Daarom deed men hiermede, wat met zooveel
heidensche gebruiken gedaan werd, zij werden gechristianiseerd" 1 ).
I-Iet volk houdt en hield van vertooningen. In de kinderen openbaart zich al vroeg de lust tot personifieeren en de fantazie, die zij
daarbij ontwikkelen, kan gerust — waar we authentieke documenten
missen — een aanwijzing zijn voor de behoefte van een volk in weinig
gevorderden beschavingstoestand, om plastisch voor te stellen wat
hun verbeelding wrocht, onder de nawerking van eeuwenoude traditie.
Nemen we dit aan, dan komen we tot een andere concluzie
dan Dr. Worp.
Niet de Kerk is dan de schepster van de dramatische kunst, maar
de mère adoptive, die het volkskind tot zich nam.
Doch er was geen wereldlijk drama in de tijden dat de Kerk
haar macht vestigde in de Germaansche landen, hoor ik Dr. Worp
zeggen.
Toegegeven — althans dat er geen wereldlijk drama uit dien
voortijd voor ons bewaard gebleven is. Maar waren er geen
vertooningen? Wijst het zich verkleeden in dierenhuiden op
ver
het feest ter eere van Freya (zie blz. 52) niet op een zucht tot
vermommen, waarvan het houden van vertooningen, het dramatizeeren maar één stap afstaat. Trouwens in de ons overgebleven
kluchten — wat dan ook de herkomst daarvan zij — zien wij een
dramatische kunst die bezwaarlijk in de kerk tot warding kan zijn
gekomen.
Indien men de gedeelten in de mirakel - spelen, waarin de duivel in
enkel of meervoud op den lachlust van het volk werkte, als oor
aanneemt van de klucht (Moltzer, Wybrandts), dan draait-sprong
men m. i. de zaak om. Uit het kerkelijk drama kan wel de duivel
i) Verslag in Het Vaderland van 7 April jl.
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in de klucht zijn overgegaan, maar de klucht zelve is krachtens
haar aard duidelijk een volkskind. 1 ) Als zoodanig beschouwt
Dr, Worp ze ook, maar toch verdedigt hij met zeer veel overtuiging dat in Frankrijk het wereldlijk drama zou zijn voortgekomen
uit het mirakelspel. Hij verwerpt de herkomst uit de tweespraken
der sprooksprekers, waaraan Dr. Schepers 2 ) nog schijnt te hechten.
Hij acht onwaarschijnlijk een ontstaan uit allegorische voorstellingen in latere misteries, dan zouden die voorstellingen zich eerst
ontwikkeld hebben tot moraliteit en daarna tot wereldlijk drama.
„Maar het wereldlijk drama ten onzent is zeer veel ouder dan de
moraliteit ".
Hij wijst op een Fransch mirakel-spel uit de eerste helft der 13e
eeuw, waarin het wereldlijk element een belangrijke plaats inneemt,
en vergelijkt dan nog mirakelspelen van later datum waarin de stof
al losser wordt van 't gewijde motief. „In vele van hen treedt het
bovennatuurlijke zoo volkomen op den achtergrond, dat het zou
kunnen worden weggelaten zonder het geheel ook maar eenigszins
te schaden. Bovendien zijn Benige dezer mirakelen aan dezelfde
soort van bronnen ontleend en spelen zij in dezelfde wereld als
onze abele spelen."
Hij eindigt zijn betoog aldus: „wanneer door het vinden van
meer gegevens, de gissing, dat in Frankrijk het wereldlijk drama
zijn ontstaan dankt aan het mirakelspel, volkomen bewezen wordt,
dan zullen wij dienzelfden oorsprong moeten aannemen voor onze
abele spelen. Het is bijna ondenkbaar, dat in twee aangrenzende
landen in denzelfden tijd een zelfde kunstgenre eene volkomen
verschillende afkomst zou hebben."
Er is iets verleidelijks in om met de redeneering van Dr. Worp
mee te gaan. Maar..., als we moeite doen ons de middeleeuwsche
samenleving, gelijk we die uit werken van Prof. Blok e. a. hebben
leeren zien, goed voor te stellen, dan blijven we voor een
leegte staan. De Kerk deed het hare om door aanschouwelijke
voorstellingen aan de zucht naar plastiek bij het voor 't meeren deel geheel ongeletterde volk te voldoen, en de vertooning van
t) Vergelijk wat Dr. J. B. Schepers, die weer tot de meening van Moltzer en
Wybrandts blijkt over te hellen, schrijft in het Maandeljksch Tijdschrift voor Tooneel, afl. 4.
2) Zie bovengen. Tijdschrift afl. 2, blz. 45•
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het geestelijk drama, in welken vorm dan ook, zal niet weinigen
geboeid hebben. Sainte-Beuve zei er van: „C'était une grande lanterne
magique au naturel, l'amusement des hommes de ce temps-là,
c'est à dire de grands enfants." (Nouveaux Lundis III 395) en Gaston
Paris in La poésie an Mayan Age wekte op tot een juiste waar
ces oeuvres vivantes it ne faut pas les voir-dering:„Pouj
mortes: it est injuste de les apprécier d'après une forme qui n'est
que leur inerte dépouille. Rendons-leur par la pensée la vie qu'elles
out eu un jour: jouons-les sur cet étrange théátre, instinctivement sorti de leurs nécessités intimes, ce théátre, image du monde
tel que Ie concevait le moyen áge, avec son paradis d'azur étoilé
en haut, en bas la gueule noire et flamboyante de son enfer, 1 )
et entre les deux, les régions diverses de la terre; peignons de
couleurs vives ces mille décors; déroulons ces processions d'acteurs
revêtus de riches et bizarres costumes: faisons résonner, au ciel,
sur la terre, en enfer, les instruments puissants, les choeurs d'anges
qui adorent, d'hommes qui prient, de démons qui hurlent, les
stances pompeuses des grandes scènes, les triolets légers des
épisodes, les motets des intermèdes; n'accordons pas it ces vers,
qui nous semblent si faibles, plus de place que leurs pareils n'en
tiennent dans nos opéras, et nous comprendrons que la foule
passionnée restát toute la journée, et plusieurs journées 2 ) de suite,
suspendus à ces étonnants spectacles."
Ik heb dit met opzet geciteerd om niets te kort te doen aan de
belangrijkheid van deze vertooningen, maar juist de groote moeite
die de Kerk zich gaf, om zulke vertooningen te doen plaats hebben
met haar machtige medewerking, doet de vraag rijzen: welk belang
had de Kerk er bij om op deze wijze het volk te boeien?
Een tweede vraag die ten nauwste hiermee samen hangt: wat
bewoog de Kerk om telkens weer concessies te doen aan het
wereldsche element, dat zich in die vertooningen meer en meer
mengde?
i) De voorstellingen aangaande het tooneel hebben zich in 't laatst der vorige eeuw
zeer gewijzigd: zie Dr. Worp I., blz. 62 vlgg. en vooral ook Dr. H. J. E. Endepols,
Het decoratief en de opvoering van het middelnederlandsche drama, met de afbeeldingen.
Zie ook Petit de Julleville, Histoire du thédtre en Pierre Vidal, Revue d. lang. roan.

(Janvier—Mars 1889.)
2) In Reims werd in 1400 een misterie vertoond dat meer dan een week duurde.
Sommige dagen ging het spel bijna onafgebroken door van den ochtend tot den avond.
Petit de Julleville ge aagt zelfs van misteries die 4o dagen vorderden.
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Het doet vanzelf denken aan het geven van een tegenwicht.
Wij kunnen hier niet anders dan gissen. Maar als we zien dat
in andere landen het liturgische drama ontstaan is tegenover de
heidensche vertooningen, dat telkens en telkens weer door de Kerk
strijd wordt aangebonden tegen het wereldlijk tooneel,-vaders
dan kunnen we, onzen volksaard en vooral die van de Zuidelijke
Nederlanders in aanmerking nemend, wel niet anders onderstellen
dan dat ook hier de Roomsche Kerk de vertooningen aan zich
trok, om het profane spel te bekampen.
Wat dit geweest mag zijn? We weten het niet. De vier abele
spelen, nog over, dateeren uit het begin der 150 eeuw. Drie ervan:
Esmoreit, Gloriant en Lanseloet 1 ) zijn hoogst waarschijnlijk uit
het Fransch vertaald. Maar een heel eigenaardig spel is dat vanden
winter ende vanden zomer. Dr. Worp houdt het voor oorspronkelijk,
en inderdaad het is aanlokkelijk om er een overblijfsel in te zien
van 't Germaansche gebruik om op die wijze de jaargetijden te
personifieeren bij natuur- feesten. Tevens behoort het tot een groep
van spelen, die, hoe schaars ook hier vertegenwoordigd, door
den eigenaardigen vorm toch onder een eigen rubriek te rangschikken zijn. Hans Sachs zou ze later noemen Kampfgesprttclze,
de allegorische samenspraken, die in Italië reeds lang als disputationes of in de volkstaal als Contrasti bekend waren. Sober was
de disputatie of conflictus in den oorsprong als samenspraak, maar
allengs breidden zij zich in den populairen vorm uit tot allerlei
spelen met bijwerk, waaraan de volksfantazie het leven gaf. 2 )
Het Spel vanden winter ende vanden zomer is het eenige dat ons
in onze middeleeuwsche letteren is bewaard. Wat let ons om te
meenen dat er nog meer van deze soort vertoond zijn, op welke
wijze dan ook? In Italië is ze rijk vertegenwoordigd geweest. En
ook daar heeft de Kerk zich van dezen vorm meester gemaakt
gelijk hier in het Spel van de Wijze en Dwaze Maagden. We vinden
naast een Contrasto del Vino e dell'Acqua en d'uno innamorato
contra ad amore eveneens een Contrasto dell'Angelo e delDemonio
en del Diavolo e Maria. Tusschen de zuidelijke Nederlanden en Italië
i) Dr. Schepers oppert het vermoeden dat Lanseloet de poging is tot een eigen
drama door den bewerker van Esmoreit en Gloriant. (Maand. Tjdschr. v. Tooneel,
afl. 3).
2) D'Ancona, Origini deel I, p. 547 sgg.
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was veel verkeer 1 ), en 't is volstrekt niet onwaarschijnlijk dat ook
die kunstvorm, juist nu ze door het Winter- en Zomerspel
reeds inheemsch blijkt, vruchtbaar geweest is.
In Frankrijk heeft het zich eeuwen gehandhaafd, en op ons
eigen tooneel leeft van het contrast -spel , schoon in onkenbaren vorm,
nog iets voort in de Bruiloft van Kloris en Roosje, waarin door
Buisero(?) blijkbaar motieven verwerkt zijn uit een Min- en Wijnstrijd, gelijk er in het begin der 188 eeuw uit het Fransch vertaald
werden l).
Wij kunnen niet anders dan gissen, maar de activiteit der Kerk
doet ons vanzelf een tegen-activiteit veronderstellen. De zucht van
het volk tot het houden van vertooningen moet in een tijd dat
voor zoo velen die niet lezen konden het zien en hooren de é enige
uitspanning was, stellig zich krachtig geopenbaard hebben, en 't
is niet te veronderstellen dat die zucht eerst wakker geworden isdoor het voorgaan der Kerk.
Daartegen pleiten trouwens — en hiermee kom ik tot mijn tweede
vraag — de telkens herhaalde bedreigingen tegen het houden van
vertooningen in de kerk en op het kerkhof, en tevens de telkens.
vast te stellen concessies.
Dr. Worp spreekt van het Kerkelijk verzet, of dat alleen sloeg
op het feest van den Ezelspaus 3 ). Maar ik twijfel. Het verbod werd
in verloop van eeuwen telkens herhaald, betrof eerst de zuiver
heidensche spelen, waartegen de Kerkvaders ijverden, en die natuurlijk
nooit in de kerken, maar in de zuidelijke landen in het theater,
het amfitheater en de arena gegeven werden. Later, toen het
wereldsche zich te zeer met het gewijde ging vermengen, verzette
de hoogere geestelijkheid zich ook daartegen, terwijl de lagere
hier

-

i) In het mirakel-spel Mariken van Nimmegen heet de duivel M o en e n; is de ver
ring voor dien naam niet met bijna zekerheid te vinden in de m on deli n ge-kla
overplanting van het Italiaansche Demonio, waarvan De, hier als lidwoord klinkend, bij,
't verdietschen door den schrijver weggelaten werd?
2) Zie de Catalogus der bibliotheek van de Mij. der Ned. Letterkunde, II. blz. CXLIII.
3) „Te vergeefs verbood de kerk het vieren van dit woeste feest, dat hare eigen instellingen bespotte en voor een deel op gewijde plaatsen werd gevierd. Augustinus verhief
er zijne stem tegen, eene kerkvergadering van Toledo trachtte het in 633 af te schaffen,
een provinciaal concilie van Trier in 1227 en een diocoesaan-synode van Utrecht in 1293.
ijverden tegen dat tooneelspelen in kerken en op kerkhoven, toch heeft de „mommerie
ende narrerie" van het feest van den ezelpaus in Vlaanderen tot ver in de i6e eeuw
stand gehouden." blz. 55.

622

DRAMA EN TOONEEL IN NEDERLAND.

geestelijkheid dikwijls den volksdrang volgde en het profane niet
weerde.
Het betrof hier niet alleen de klucht, de sotternie, die misplaatst
was in de gewijde omgeving, waarin de liturgische handeling, het
misterie, zelfs het mirakel nog paste, het betrof wel degelijk deze
-ernstige spelen waaraan èn geestelijken èn profanen meededen, doch
die door de inmenging der laatsten te veel van hun wijding verloren.
De herhaling van dat verbod door verschillende conciliën bewijst
met hoeveel moeite het gehandhaafd werd, en dat juist raakt de
kern der kwestie.
Het liturgische drama als zoodanig kon op den duur niet voldoen.
Het gaf te weinig aan de fantazie. Het werd uitgebreid. En om
liet volk meer te boeien, bleek het noodig om het niet aldoor op
zoo eerbiedigen afstand te houden door het gebruik der Latijnsche
taal. Nog één stap, en het volk nam actief deel aan de vertooning.
Eerst als figuranten, gelijk de koopman die in het Nlistero dells
Passione, bloemen verkocht aan Magdalena om zich te sieren voor
zij boete deed, of de soldaten, of de duivels; — in eén woord
de bijfiguren, die allengs hun woord mee mochten praten rechtstreeks tot de toeschouwers en geheel nieuwe elementen werden in
,

•de vertooning.
De volksgeest was bij de verheffing van de burgerij niet te
.onderdrukken. De Kerk was trouwens allang bezig tegemoet te
komen wat de taal aangaat. Daarvan getuigen de„textes farcis ”, voor
het volk toegankelijk gemaakte missen en misteries. „Bientót chaque
église voulut avoir son épitre farcie de Saint Estève ou Estevène ... .
Feu à peu méme cette concession s'étendit. Le clergé toléra des
messes farcies en 1'honneur d'autres saints.... Enfin, toutes les
églises retentirent, pendant les X et XI siècles, d'une foule d'hymnes
et de proses farcies, particulièrement aux solemnités de Noël, de
1'Epiphanie et de Paques. (Magnin, Journal des Savants. 1844). 1 )
Dr. Worp zegt ervan bij wijze van gissing: „Toen het liturgisch
-drama zich vervormde tot het misterie en de landstaal het Latijn
verdrong, trok de geestelijkheid zich meer en meer terug en liet
het vertoonen over aan de akolythen en klerken van lageren rang,
„de gesellen van der kerken ", en die „van den choore ", die
I) Zie vooral ook

de heldere uiteenzetting van D'Ancona t. a. p. in het hoofdstuk

.Svolgimento del drammo liturgico.
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vroeger op bescheiden wijze hadden deelgenomen aan het opvoeren
van liturgische drama's" (56). Dat klopt volkomen met bovenstaande
opvatting.
Alleen lijkt het mij waarschijnlijk dat dit alles van de zijde der
Kerk een toegeven 1 ) geweest is om de vertooningen, waartoe het
volk uitteraard geneigd was, om de zucht tot plastisch weergeven,
die vanzelf tooneelspelers kweekt, door het kerkgebouw te leiden.
Maar het moeilijke werd nu de grens te trekken. En dat het
wereldsche ook in ons land een te groot aandeel kreeg, getuigt het
boven vermeld besluit van de Utrechtsche diocoesaan -synode in

1293: „ Ludos theatrales, spectacula et larvarum ostensiones in
ecclesiis et caemeteriis fieri prohibemus." (Harzheim. Concil-German. IV. 7. geciteerd door d'Ancona I. 54.)
Edm. van der Straeten zegt over de misterie- spelen: „Tous ces
ouvrages furent originairement elaborés par des ecclésiastiques. Plus
tard, ces représentations se répandirent tellement, que des laïcs
durent c'y adjoindre, et c'est ainsi qu'elles dégénérèrent insensiblement en un mélange de profane et de sacré , au point qu'elles
furent défendues par les statuts synodaux d'Utrecht en 1293. En
Belgique cependant, elles furent maintenues jusqu'au XV siècle."
(Le thédtre villageois en Flandre.)
Speelden nu die leeken niet anders dan geestelijke spelen? Stellig
ook kluchten ter afwisseling. Maar anders niet? Hadden zij geen
wereldlijke stukken in ernstiger genre? We weten het niet. De ons
overgeleverde abele spelen zijn al van vrij laten datum.
Maar ligt er in de uitbreiding der misterie- en mirakel-spelen
niet een aanwijzing dat daarin andere elementen werden opgenomen?
En van waar kwamen die? Uit het groote aandeel van zuiver
wereldsche motieven in eenige Fransche mirakel-spelen, leidt Dr.
Worp af dat het wereldsche drama dáaruit is voortgekomen. Ligt
niet nog meer voor de hand de gevolgtrekking dat het geestelijk
element er maar aan toegevoegd kan zijn om er een zekere — van
kerkelijke zijde — gewenschte kleur aan te geven?
Dr. Worp zegt zelf (blz. 8o) naar aanleiding van de 40 Miracles
1) Hoe vrijgevig de Kerk in later tijd hier en daar werd, blijke uit het volgende, dat ik als
mededeeling geheel voor rekening van den schrijver laat. „On jonait PAteista fulminato
(de Italiaansche bewerking van den Spaanschen Don ,yuan) dans les églises, pour
exemple, comme on donne encore en Espagne, le jour des Morts, le Don Juan de Zorrina."
Coquelin, Le Don 7uan de Molière. Revue de Paris, i Avril 1904.
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de Nostre Dame: „het geestelijke element treedt weinig op den
voorgrond .... de rol van Maria (is) zoo onbeduidend, dat zij
geheel uit de drama's kan worden gelicht, zonder eenig nadeel voor
den loop der gebeurtenissen 1 ). Maar daar nu juist het drama ge-

vbrmd wordt door „den loop der gebeurtenissen", wijst dat meer op
een wereldlijk drama dat zich maar voor den vorm, om overwegingen van welken aard dan ook, aanpast, doch dat reeds
aanwezig is.
Waar hij zelf (blz. 77) voor le Miracle de la femme du roy de
Portigal als bron een „fabliau" aanwijst, en ook van dit drama
getuigt, „dat de goddelijke tusschenkomst (van de Heilige Maagd)
bijna overbodig schijnt," verzwakt dit voor een niet gering deel
zijn betoog dat ten doel had te bewijzen: „aan het mirakel heeft
het wereldlijk drama zijn ontstaan te danken."
Het heeft er meer van of, gelijk ook Dr. Leenderts op bovengenoemd congres betoogd heeft, het wereldlijk drama, in welken
primitieven vorm dan ook, altijd naast het kerkelijke heeft bestaan.
In Italië bleef heel de middeleeuwen door „de straat -vertooning"
naast de „Sacra Rappresentazione" 2 ). En die straat-vertooning
behoeft niet noodzakelijk beschouwd te worden als een afstammelinge van liet latijnsche mimen-spel, 't kan evengoed zijn „het
eerste begin van het Italiaansche volks- drama ", spontaan uit de
behoefte van het volk aan plastische voorstelling of weergeving
geboren.
Trouwens — een vorm van wereldlijk tooneelspel, die, ik zei
het reeds, bezwaarlijk in de kerk zijn oorsprong kan hebben, is
de klucht. En eenmaal de neiging van het volk om te dramatizeeren daarin erkennend, is het dan niet wat willekeurig te besluiten, dat die neiging alléén dáárin zich openbaarde, en dat
de zucht voor de ernstige vertooning hun door kerk moest worden
ingeënt?
Maar laat ik Dr. Worp zelf even citeeren, als hij eenige zijner
concluzies trekt, en het oordeel daarover en over mijn bedenkini) Ik cursiveer.
Tot mijn verwondering noemt Dr. Worp blz. i5 het Italiaansche geestelijke drama
der middeleeuwen: funzione. Ik heb nergens dien naam gevonden. Funzione is de
kerkelijke ceremonie in 't algemeen. D'Ancona (I. 369 sgg.) geeft verschillende namen op
van Saere Rap/resentazioni, als: Storia, Festa, Vangelo, Mistero, Misttrio, Figura,
2)

Rsempio, Passiune, Martirio, Miracato.
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gen den lezer laten. Met zekerheid valt hierin niet te beslissen.
Met enkele verschijnselen weten de geleerden zelven tot heden
geen raad. Ik bedoel met de stukken van Adam de la Hale 1 ).
Dr. Worp meent ze voor zijn betoog buiten rekening te mogen
laten. Is dat niet wat heel willekeurig? Indien we al z6ó vroeg
een paar stukken ontdekken, die als geheel profaan staan naast
misterie- en mirakel-spel, moeten we dan géén rekening houden
met een zoo merkwaardig feit, omdat het niet past in ons betoog?
Voor de mogelijkheid van een wereldlijk drama naast het kerkelijke pleiten de stukken van Adam de la Hale in elk geval.
Doch nu iets uit de concluzies van Dr. Worp zonder verdere
interruptie :
„Vroomheid en godsdienstzin hadden vereenigingen in het leven
geroepen, om door het opvoeren van geestelijke drama's aan de
groote massa een aanschouwelijk beeld te geven van den inhoud
der Heilige Schrift. Aan den anderen kant werkten sommige oude
gebruiken, door de christelijke kerk overgenomen en hervormd,
er toe mede, om op eigenaardige wijze den vroolijken levenslust
van een krachtig ras tot zijn recht te doen komen. Men wilde op
kerkelijke feestdagen even goed en op dezelfde wijze pret maken
als bij wereldlijke feesten. Zoo ontstonden naast de gezelschappen,
die zich op het geestelijk drama toelegden, andere, die zich meer
(? v. N.) aan het wereldlijk tooneel wijdden. Maar de kloof tusschen
die beiden werd spoedig overbrugd. Want beide soorten van
vereenigingen hadden één gemeenschappelijk doel, de dramatische
kunst; haar leden behoorden tot denzelfden kring en maakten
voor hunne vertooningen gebruik van dezelfde middelen. De
„gesellen", die misteries opvoerden, mochten zeer godsdienstig
zijn, zij waren levenslustig genoeg, om van eene grap te
t) Dr. Worp zegt: „in 1262 (men lette op het jaartal. v. N.) schreef Adam de la
Hale van Arras le jeu de la Feuillée, een zeer eigenaardig drama .... In 1283 schiep
hij aan het hof van Karel van Anjou met Le jeu de Robin et de Marion het zangspel.
Maar de drama's van Adam de Hale staan zoo geheel op zich zelf, vallen zoo zeer buiten
het kader, dat w ij ze voor ons betoog wel buiten rekening mogen laten ". Blz. 8o -8t.
(Ik cursiveer de laatste woorden.)
Dr. H. J. E. Endepols t. a. p. blz. 14: „Twee wereldlijke stukken Le jeu de la
feuillée en Robin en Marion nemen een afzonderlijke plaats in. Tot nu toe heeft men
ze b ij geen der gewone afdeelingen kunnen onderbrengen." (Ik cursiveer.)
Belangstellenden vinden ze in Monmerqué et Michel, Thédtre fran`ais au Moyen
Age, p. 55 et 102.
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houden; de vertooners van esbatementen waren niet alleen vroolijk
maar ook vroom. En allen droegen gaarne fraaie costumes, werden gaarne toegejuicht en dweepten met hunne liefhebberij als
eene aangename afwisseling van hun eentonig dagelijksch werk.
Het is dus niet te verw onderen, dat zij elkander hielpen bij hunne
voorstellingen en dat hunne vereenigingen langzamerhand en onmerkbaar ineen zijn gesmolten. Dat proces was in elk geval geheel
afgeloopen, toen deze vereenigingen hervormd waren tot kamers

van rhetorica ".
Zoo brengt Dr. Worp ons , met zijn voorstelling van drama en
vertooners in onderling verband, tot aan de zestiende eeuw. Ik
acht de tegenstelling van spelers in geestelijk en in wereldlijk spel
wat te scherp. Want toen bij de misteries het profane element
was toegelaten, en profane persoonlijkheden alsmede duivels werden voorgesteld door niet - geestelijken, eerst als stomme figuren,
daarna meesprekend, deed ook het vroolijke element zijn intree.
Bij vertooningen die soms dagen aaneen duurden kan het niet
gemist worden, en op de wijze der commedia dell'arte zullen nu
en dan minder stichtelijke, den lachlust wekkende intermezzo's ')
ontspanning gebracht hebben.
En dat verklaart tevens voor een deel het beurtelings verbiedend optreden, beurteling oogluikend toelaten van de Kerk. De duur der ver
uitgebreidheid van het tooneeltoestel deden vanzelf-tonige,d
naar geschikter ruimte dan het kerkgebouw omzien, doch óók de
gedeeltelijke inhoud van misterie- of mirakelspel zal wel tot een
overbrenging op ongewijd terrein hebben medegewerkt. Want eenmaal concessies doende aan het levenslustige volk, dat vanzelf door
gemoedelijken omgang met dat telkens terugkeerend gewijd vertoon
den eerbied ervoor wel wat verloren zal hebben, moest er zeker
heel wat meer mee door, dan gewijd kon heeten ... .
Hierboven sprak ik al over den tooneel- toestel. Dr. Worp komt in
zijn twee hoofdstukken over het uiterlijk vertoon tot dezelfde concluzie
als Dr. Endepols. Sedert de onderzoekingen van Paulin Paris en
Petit de Julleville is de twijfel vrijwel opgeheven. Wat men vroeger
i) Zie over de Intermezzi D'Ancona, Origini I. 515 sgg. In het eerst allegorische
voorstellingen, in verband met het geheel, om de vertooners rust te gunnen, of om een
nieuw optreden in ander gewaad voor te bereiden, verliepen zij allengs tot allerlei
ongewijd bedrijf. Zang en dans waren in die Intermezzi niet zeldzaam, en eindelijk
kwamen ook potsenmakers de tusschenruimte aanvullen.
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in de hoogte zocht — er werd gedacht aan een tooneel van vijf,
zes verdiepingen, — weet men nu door in handschriften ontdekte
afbeeldingen dat in de breedte te vinden is, zoodat, bij een gelijk
voortschrijden der handeling door verschillende plaatsen, 1 )-matig
het publiek zich op het marktplein kon meebewegen van rechts
naar links of omgekeerd.
Ik heb in het bovenstaande wat lang verwijld bij een vraag die
nog op het beslissend antwoord blijft wachten, en die me bizon
belangrijk lijkt.
-der
i) Of niet, door een voorop gezette meening, met de vertaling van één woord een minder
juiste indruk gevestigd wordt, doet me de overzetting vragen van den proloog van het
Fransche misterie: Le résurrection du Sauveur, door Montmerqué et Michel, Théátre
franyais an moyen-áge. p. II. Het oorspronkelijke luidt:
En ceste manère recitom
La sainte resureccion.
Primèrement apareillons
Tus les lius e les mansions:
Le crucifix primèrement,
E puis après le monument,
Une jaiole i deit aver
Pur les prisons enprisoner.
Enfer seit mis de cele part,
És mansions de l'altre part,
E puis le ciel: e as estals,
Primes Pilate od ces vassals;
Sis u set chivaliers aura.
Cayphas en l'altre serra:
Od lui seit la juerie,
Puis Joseph d'Arimachie, etc.

Dit wordt nu vertaald als volgt:
„Récitons de cette manière la sainte Résurrection. D'abord, disposons les lieux et les
demeures, (Zie over „mansions" Endepols blz. 9 en 13) savoir: premièrement, le
crucifix, et puis après le tombean. Il devra aussi y avoir an geóle pour enfermer les
prisonniers. L'enfer sera mis d'un cóté et les maisons de l'autre, puis le ciel et sur les
gradins, avant tout, Pilate aver ses vassaux; it aura six ou sept chevaliers. Caxphe
sera de l'autre coté, et avec lui la juiverie; puis Joseph d'Arimathie." etc.
Krijgen we nu niet een gansch verwarde, de vertalers zelf verbijsterende voorstelling
door de vertaling van estals met gradins: trapsgewijze verhoogingen? Diez (Etym. wb. d.
roman. Sprachen) verklaart (onder S t a 11 o) het oud -fransche e s t a 1 alleen met s t e 11 e,
a af en t halt en die beteekenis klopt volkomen met de ons nu bekende teekeningen.
Op de eerste der „aangeduide plaatsen" kwam dus Pilatus met zijn vazallen enz.
Eigenaardig is dat Goddefroy (Dict. de l'anc. lang. franc.), trouwens in vele citaten
het woord estal ook met place verklarend, juist deze ééne plaats citeert voor een ver
ring met gradin. Of is die beteekenis nog van elders gebleken?
-kla

a

628

DRAMA EN TOONEEL IN NEDERLAND.

Laat ik over deze eerste afdeeling van Dr. Worp's boek niet zwijgen,
aleer er op gewezen te hebben, dat er een respectabele arbeid aan
ten koste is gelegd, en dat de schrijver, rekening houdend met
de onderzoekingen, ook van landgenooten, als Wybrandts , Moltzer,
Gallée, Kalff e. a., er zich op toegelegd heeft ons zóóveel van het
middeleeuwsche drama en tooneel in onze landen mee te deelen,
als daarvan met mogelijkheid te vertellen valt. Lijden enkele bladzijden daardoor aan wat overlading met jaartallen, voor 't overige
komt hem de eer toe de stof zeer duidelijk en de belangstelling
houdend behandeld te hebben.
-gande
In de Voorrede zegt hij:
„Eerst bestond het plan van dit boek een prachtwerk met vele
platen te maken, maar dat voornemen moest worden opgegeven.
En hoewel het boek thans verschijnt in den vorm van een wetenschappelijk werk, hoop ik toch, dat het niet alleen eene plaats
zal vinden in de studeerkamer van vakgeleerden, maar ook in
handen zal komen van velen, die belangstellen in ons tooneel."
Welnu, dat laatste verdient het ten volle. Jammer is wel dat het
eerste plan niet kon worden uitgevoerd. Juist van een boek als
dit zou het aanschouwelijke de aantrekkelijkheid veel verhoogd
hebben. In de volgende aflevering nog een en ander naar aanleiding van den verderen inhoud van dit eerste deel.

(Slot volgt).
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J. Postmus, Majesleytschenders.
Episode van Oud- Hollandsch leven
in de Zeventiende Eeuw, Rotterdam,

D. A. D a a m e n (zonder jaartal)
1903.
Curieus, in dezen tijd nog een leerling van Mevrouw Bosboom, en een
wiens taal en stijl zoo waar nu en dan
éven aan Potgieter denken doen. Nu
en dan... Helaas heel wat meer malen
aan de tale Kanaans en den stijl
des kansels. Tóch een aardig boek
om den kijk die 't geeft in dat „Oud
leven in de 170 eeuw",-Holandsche
zooals de heer P. het eenigszins pleonastisch uitdrukt. Of die kijk dan
juist is? Ik kan het niet voldoende
beoordeelen, maar al lezende twijfelde ik niet, werd ik overtuigd.
Het zou mij niet verwonderen als
't wel inderdaad zoo toegegaan is,
daar in Utrecht in die jaren toen
de groote strijd gestreden, de groote
fortuinen gegaard, de eerste pruiken
gekruld waren — algemeen was de
mode nog niet. Een „roman" moet
men in dit boekje niet zoeken, niet
alleen 't zesde hoofdstuk, het geheele verhaal is werkelijk „te bijster
nuchter" en dient dan ook alleen
als „inkleeding" der historische en
folkloristische opmerkingen. Men
wete dan dat er twist was te Utrecht
in dat jaar 1658, over geld natuurlijk, over de opbrengst der kerke-

lijke goederen. Maar aan dat stof
zat allerlei geestelijks vast. „Het gold
hier den strijd om de autonomie der
Gereformeerde Kerken: Calvinistisch of Politiek," zegt de heer P.
En hij vervolgt: „Utrecht was het
,,Sticht, het gewest vóór de kerkher» vorming bestuurd door den bis,,schop en zijne vijf kapittelen, sinds
„eeuwen rijk aan schenkingen in
„geld en goed „voor den kerken» dienst en de kerkelijke personen".
„Zoo was er in de Bisschopstad in
„verloop van tijden een zeer gecom„pliceerde toestand ontstaan. Wie
„had er al niet een ambt, of trok
„er geen v1ordeelen uit een ambt!
„O6k ná de Reformatie. Het we„reldlijk bestuur, „de Staat" naar
„ons zeggen, had dan ook in Utrecht
„niet, als elders, de kerkelijke goe„deren genaast. De kapittelen bleven
„bestaan met behoud der aloude
„inkomsten. Maar — zonderling ver» schijnsel — de „Vicarissen ", de
,,,,Zielpriesters ", de „Canonicken ",
„de ,,Domheer", de ,,Proost", de
,,,,Deecken ", de „Scolaster" (allen
„slechts in naam en om de prebende)
„zouden voortaan allen professie doen
„van de Gereformeerde religie. Het
„eerste lid der Staten Provinciaal,
„de „Geeligeerden ", werd uit hen
„gekozen; zoo kregen ze mede macht
„in de Vroedschap en — in de Kerk,
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„Want predicanten en scholen, wien
„zij jaarlijks een zekere som moesten
„uitkeeren, waren ten geheele dus
„van hen afhankelijk. Was het won„der dat deze stand van zaken den
„strengen Calvinisten een doorn in
„het oog was?" Twist dus tusschen
Vroedschap en Kerkbestuur, tusschen
de deftige magistraten en de populaire dominé's, tusschen hun majesteiten, de burgemeesters van Utrecht
en Amsterdam, den raadpensionaris
de Witt, en de cMajesteyt Gods",
van het volk en van Oranje.
Dat daar nu een vrij onnoozel
liefdesgeschiedenisje doorheen loopt
van de lieve burgemeestersdochter
en den zoon van het eenige kerkelijk
gezinde vroedschapslid is minder belangrijk,veel interessanter zijn allerlei
wetenswaardigheden over het huislijk en openbaar leven in die dagen.
De schrijver is een naarstig man en
heeft er slag van z'n voordeel te
doen met zijn vondsten en napluizerijen.
Het is wel jammer dat hij niet
heeft kunnen nalaten telkens korte
preekjes in te lasschen, zelfs over
kunstzaken. Hoe allergekst staat tusschen al die wat droge maar belang
historische mededeelingen-weknd
een opmerking over de pas voltooide
Amsterdamsche beurs, nog wel met
een profetie er bij: „ Berlage's somber monster zal zoo lang niet staan".
't Doet denken aan de mopjes, waarmee de „uitlegger" in de Haagsche
Gevangenpoort zich verplicht acht
zijn leerzame redevoering te doorspekken, om er ook voor de boeren
en buitenlui wat smaak aan te geven.

Multatuliana , verspreide en onuitgegeven stukken, medegedeeld

door Dr. A. S. Kok, met een bibliographisch overzicht der geschriften
van Multatuli door Louis D. Petit,
B a a r n, Hollandia- Drukkerij, 19o3.
Het bibliografisch overzicht is in
den titel achteraan doch in het boekje
zelf wijselijk voorop geplaatst. Inder-

daad was deze arbeid in z'n bescheiden onpersoonlijkheid niet de minst
nuttige van de twee. Wie nu of
later de geschiedenis onzer letteren
bestudeert zal er zeer mee gebaat
zijn en het ware te wenschen dat
de heer Petit, en dat onze andere
knappe bibliothecarissen, zich de
weelde veroorloven konden , aan alle
Nederlandsche schrijvers van groote
beteekenis dezelfde zorg te besteden.
Zou de Mij. der Ned. Letterk. daar
niet wat aan kunnen ,,bevorderen"?
Intusschen moet men ook dr. Kok
dankbaar zijn voor het kijkjein zijn
interessante verzameling Multatuliana, te meer daar zijn bijdrage
waarschijnlijk de uitgave van het
boekje mogelijk gemaakt heeft. Van
de belangrijkheid dezer verspreide
en onuitgegeven stukken make men
zich overigens geen overdreven voorstelling; vergelijken wij 't „voor
laatste bladzijde-bericht"md
dan blijkt dat zij den compilator
zelven ook niet meegevallen is. Doch
ontegenzeggelijk bespaarde de ijverige doctor veel moeite aan Multatuli's biograaf naar wiens eindelijk
optreden wij nog steeds reikhalzend
uitzien.
Eén opmerking: Uit de aanhaling
van een paar stukken van Verwey,
Van Eeden en Van der Goes blijkt
dat de geboorte van de „Nieuwe
Gids" en de daarop gevolgde revolutie
in de Nederlandsche letteren niet
ten eenenmale aan de aandacht van
den geachten verzamelaar ontsnapt
is. Doch aan overschatting dier beweging schijnt hij gansch niet te
lijden.Immers we vinden op bl.89 van
zijn boekje: „Beide verschijningen
(n.l. die van Max Havelaar en van
Multatuli's Brieven) maken ontegenzeggelijk de hoofdgebeurtenissen uit
in de geschiedenis onzer letteren
gedurende de tweede helft der rqe
eeuw. De beweging daardoor onstaan
overtreft verre, in algemeene deelneming wel te verstaan, die na het
ontstaan van De Gids in de vorige
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bereik gehad, ik zou het maar als
zeker hebben aangenomen. Immers
— niet dat de roem van den in zijn
land zonder twijfel befaamden schrijver tot mijn afzondering was doorgedrongen, maar, niet waar, zooals
men de herkomst van zeker soort
lange pijpen terstond herkent, en
Schwarzwalder klokjes, en Saksisch
porselein, zoo twijfelde ik bij 't lezen
van de eerste bladzijden al niet of
ik had ook hier met een product der
,,immer thatige " Duitsche nijverheid
te doen.
Het van ouds bekende Duitsche
roman- personeel is dan ook kompleet
aanwezig: Een grafelijk echtpaar,
Geertruida Carelsen, Noord bewonend een oud slot ergens in 't
Vertellingen. Rotterdam,-Holandsche gebergte, dicht bij de Neckar. EeuW. L. B r u s s e, 1903. — Zonder wenoud geslacht, de burcht half in
de aardige, typeerende gesprekjes puin, en maar één zwak kindje, de
der Noord-Hollanders in hun goed stamhouder. 't Huwelijk is ongelukafgeluisterd idioom, zouden deze ver- kig, de graaf heeft intieme kennis
tellingen niet meer zijn dan een aan 't knappe kindermeisje, en meouderwetsch, zoet boek, een op- vrouw de gravin minacht haar zwakwekkend bundeltje voor heel jonge keling van een man, zij is „wakker
meisjes en haar groot-mama's. Maar geschud " door den dorpsdokter, haar
de juiste taal van die gesprekken zielsvriend, die haar de diepzinnigbrengt telkens opleving in de goed- hedens des levens openbaart en van
moedige verhalen, frissche episo- wien zij o. a. zegt: „Hij gelooft aan
detjes, belangwekkend ook voor de niets op de wereld dan aan zichzelf
karakteriseering. Wanneer we verder en zijn bacillen ". Prettige heer!
de soms wel even klein-humoristische,
Dan logeeren nog op het slot drie
droog-leuke zegging hebben geprezen ooms van den burchtheer, drie aan
en de voor folkloristen interessante
„begrippen" dan wel te-gekld
mededeelingen over leven en bedrijf verstaan — men moet niet gering
in Kennemerland, dan zal, hopen denken over zoo'n roman, 't is niet
wij, de vriendelijke schrijfster ons zoo maar een verhaaltje, 't is een
kort-zijn wel niet ten kwade duiden. botsing van ideeën, begrijpt u, de
oude wereld en de moderne, 't feuRudolph Stratz, De Eeuwige dale en 't sociale, en dan Rome en
Burcht, Roman uit het Odenwald. Darwin en zoo...., drie ooms, zeg
Amsterdam, Van H o l k e m a& ik, een Pruisisch generaal die in '70
Warendorf, 1903.
een haantje de voorste is geweest,
Volgens telephonische mededee- een priester uit Rome, „met scherpe
ling van de uitgevers is deze roman havikstrekken, vol geest, en koude
uit het Duitsch vertaald. 't Is niet onderzoekende oogen", pas terugop den titel vermeld, wat toch ge- gekeerd naar zijn vaderland „welks
woonte is. Toch dacht ik het eigenlijk taal hem moeilijk over de lippen
al wel. Ja, onder ons gezegd, had vloeide ", en een bonvivant uit Parijs,
ik dien morgen geen vitzuchtige het gezicht „nog stralend van lichtbui en de telephoon niet onder mijn zinnigheid"; hij zelf wordt genoemd

helft dier eeuw." Maar, zeer geleerde
heer, overtrof deze beweging, in
algemeene deelneming wel te ver
ook die na het optreden van-stan,
Kloos, Van Eeden, Van Deyssel,
Gorter....? Dan versta ik wellicht
die „algemeene deelneming" niet
„wèl" of die „beweging" niet. .
Van Van Deyssel gesproken, diens
Multatuli-studien opgenomen in Verzamelde Opstellen, tweeden bundel,
benevens zijn boekje getiteld: Multatuli door A. J., schijnen nog in
Dr. Kok's verzameling te ontbreken.
Welnu in deze lacune is nog te
voorzien, naar ik meen.
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een „uitgebrande krater van domheid, harstocht en lichtzinnigheid"
(helaas blijkt verderop de domheid
nog wat na te smeulen).
De sukkelige graaf, die onder
een aardig plannetje heeft-tuschen
met het kindermeisje, — zij zal met
zijn jager trouwen en dan in de
buurt blijven wonen —, vindt niet
goed dat zijn vrouw zooveel praat
met dien, dan ook inderdaad onuitstaanbaar pedanten en vlegelachtig
groven, dokter, en heeft zijn schoonouders over laten komen om haar
aan 't verstand te brengen dat zij
de zielsvriendschap maar opzeggen
moet. Schoonmama houdt niet van
zulke lastige gesprekken (ze is nogal
goed, die schoonmama) en de goedige
oude jonker krijgt zelf een standje
van zijn dochter, dat hij haar niet
beter heeft opgevoed. Nu raadpleegt
de graaf het oude driemanschap, en
deze raden: op reis met je vrouw
en als ze niet goedschiks mee wil,
dwingen met het kind.
De goeie jongen zegt dit lesje op,
maar vrouwlief loopt naar haar
zielsvriend om raad. Deze leeraart:
„Er zijn geen plichten, enkel natuur„wetten .... Van i'der ding is vooruit
„bepaald wat het zijn moet en 't heeft
„niet, anders te doen dan dat ook
„werkelijk te zijn. De mensch ook!
„Zijn karakter is hem aangeboren
„en verandert niet. Dat moet hij
,,volgen, zoodra hij het kent. Dat
„is de eenige plicht — de plicht
„tegen zichzelf.. . ." Maar dat gelooft ze toch ook niet. Haar kind
wordt intusschen ziek, en zij wil
niet van 't bedje, zoekt hulp bij
den oom-priester, maar daar is ze
natuurlijk heelemaal aan 't verkeerde
adres. En dan wil ze vluchten met
't kind.... Helaas, haar zwakkeling
van 'n man en zijn onafscheidelijke
jager springen door 't struikgewas

en brengen haar weer thuis. Nu
mag de dorpsdokter heelemaal niet
meer over den vloer komen! Pa zal
den stadsdokter wel halen van over
de onstuimig wassende Neckar. Niemand durft nu over de rivier, maar
hij en Wegmann wel. De jager had
er zijn reden voor, hij is er toevalligerwijs achtergekomen dat zijn
bruid hem wat ál te gul gegund
wordt en „midden in den stroom"
is „de tijd gekomen om af te rekenen." Dood allebei! Drowndead,
said mr. Peggotty.
Maar de dokter zei (men begrijpt,
hij is het kind intusschen maar effen
beter komen maken) : „U had toch
gelijk, niemand van ons leeft voor
zichzelf. Wij hebben alle drie een
zwaren strijd met ons zelf gevoerd
ter wille van 't kind en daarvoor
hebben wij 't beste wat we hadden,
opgeofferd — hij zijn leven, wij
beiden ons levensgeluk. En juist,
omdat we 't ten offer brachten, is
't ons terug gegeven, en we weten
nu, dat we er recht op hebben,
gelukkig te zijn. . . ." Aldus zijn lijkrede op den ongelukkigen graaf,
die er niets van merkt, van dat
terugkrijgen van z'n leven, bedoel ik.
Dan komt er nog heel wat in
voor over de fabriek en den spoorweg
(die in 't paar dagen waarin de heele
geschiedenis afloopt juist wordt geopend) en den socialist Irion, moteur
op de fabriek, en een kapelaan, ook
al verliefd op de gravin, enfin, al
de onderdeelen — u begrijpt toch
wel? — van den geweldigen storm
waarin de oude wereld in de nieuwe
overgaat. 't Spreekt van zelf dat de
natuur mee doet aan de symboliek.
Dat hoort er zoo bij.
't Boek is vlot geschre ven en schijnt
behoorlijk vertaald, maar overigens
is 't.... nogal naar!

IMPERIA

Een Mysterie-Spel van de Vijf Zonden
DOOR

LOUIS COUPERUS.

Proloog aan den Toeschouwer.

Dit is een Spel: 't tooneel is diep, en breeder
Dan welke scène ook, die ge 's avonds zoekt.
Die trechter, waar ge in schouwt, schijnt fel vervloekt,
Is somber ook des daags en dan zelfs wreeder
Dan in de storm-doorwolkte Duisternis,
Die Sabbath viert langs alpkruin in onweder.
't Spel is geen Waarheid: enkel schoone Leugen:
Schijn: dat, waarom onz' zinnen zich verheugen;
Dat, wat zij zwelgen met gulzige teugen, —
Waar onze ziel om schreit en kwijnt: 't is Dis,
Rijks-stad, onmeetlijkste der Metropolen,
Waardoor milliarden roode zielen dolen ...
Die stad ligt niet op de Aarde, wellicht onder
Of boven de Aarde: ze is een bouwkunstwonder
Als Babel of de Tuin Semiramis'.
Vorstlijke zielen dwarrlen vele in Dis,
Stuwen rondom de in zijn paleis gesloten
Onzichtbre macht, de nauw aan 't Plebs ontbloote;
De Duistre, de Euvle, als hem de Aarde noemt.
Hier is hij Hoogste Majesteit geroemd,
In oorlog eindloos met de heldre scharen,
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Die, lans gestrekt naar deze Stad verdoemd,
Om 't hooge en zilvren hemelbolwerk waren.
Toeft met geduld: 'k gun veel uw oog en oor
Tusschen mijn statig rijzende coulissen,
Die, donk'r omlaag, hoog'r in azuren gloor,
Zich laatst in ethere eindigheid verliezen:
't Oneindige is te hoog, dat blijft geheim,
En buiten mijn bereik van menschlijk rijm.
Ziet gij duidlijk doemen mijn decoratie,
Die euvle Stad in nachtglans, amethysten,
Dan toon ik u met woordmuziek en statie
Mijn prachtig Vijftal: vijf protagonisten,
Die al zeer lang hun gouden rollen wisten,
Maar wie 't ontbrak aan de' Imprezario:
't Heb hun dit wijd tooneel gevonden: zoo
Zijn zij verheugd te ontpluiken voor uw aandacht,
Hun kunst, waarin der wereld toeklinkt aanklacht.

'k Geloof, dat éenmaal, in naïever tijd
De menschheid zeven Zonden had gewijd,
Tot wereldheerschers, alom en almachtig.
Verschoon mij: IK vertoon er enkel vijf,
Maar zij zijn mooi, zoowel naar ziel als lijf
En meer dan de oude Zonden wereldsch prachtig.
De oû-Zonden waren nauwlijks zondigheid:
De eerste was trotsch, de tweede geel van nijd,
Een derde rood van toorn; vierde wou vreten;
De vijfde, onmatig, hield van vrijen tijd;
Gierig de zesd', was laatste Lust geheten.
Die Zonden zijn bijna Deugden geworden,
Zóo klein, dat zij schrompelden en verdorden:
De mijne bloeien, flonkrende orchideeën!
Zijn geen allegorieën, geen ideeën,
Zelfs geen symbolen: zij zijn duivelsch menschlijk,
En maken de Aarde tot deez' Hel, verwenschlijk.
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Mijn Eerste is SATAN zelve: zie, o zie
Hoe goddlijk hij van glorie uw aanschouwing
Voorbij vlamt: 't helsch land zwijmt er in verflauwing;
Al roode zielen vallen hem ter knie,
Terwijl Hij in scharlaken Majesteit
Fel gloênd' langs uw verbazing verder schrijdt.
Hij is de HEERSCHZUCHT, die geen troon of schepter
Duldt onder, over zich of zich ter zij.
Krijgsmachtig en verknocht Zijn hoovaardij
Omstuwt Hem der trawanten drom en rept er
Zich hem vooruit en acht'raan, rij aan rij,
De gouden regelmaat der legerlijnen,
Kurasomschubd veldheeren, kapiteinen;
Mantelomsleept veel waardigheidsbekleedren,
Die wierook wolk'nde aan Zijn knie zich verneedren.
Die stoet dringt langs uw oog: zie snel, voorbij
Glijdt schimmezwevende in mijn tooverij
Dit magiesch beeldenspel, dat dra zal leven ...
Windhuivring gaat langs helsche landen beven ... .
Op 't achterdoek donkren de bastions
Van Dis en gloeien duizend ronde venstren,
Die glinstrend knippren met robijnen genstren ... .
Zie Satan, hij rijst machtig als een brons;
Ontzag en huiver wekt zijn duistre frons;
Horizon trekt om Hem zijn machtgebaar,
Dat tot aan versten einder schijnt te raken:
Scherp vlijmt zijn oog, en 't schittersneeuwgrijs haar
Stroomgolft hem uit zijn vijfkroon op scharlaken
Mantel, die vlamgolft langs kleed van goudlaken.
Hij verhoovaardigt hoog in wierookwalm;
Uit heel zijn Staat ruischt hymn' hem toe en psalm:
't Imperium beeft om zijn vorstlijke schijning;
Scène en coulissen schijnen in verkleining
Te slinken, nu Hij treedt op hoogste broos.
Dat is voorbij.... Achtr' hem dwarr'lt, blonde hoos,
Vuur door de luchten, wolkende in verschroeiïng ... .
Schouw toe! Hem volgt, slangschuiflende verfoeiïng,
HILARION , die als een Pelgrim kwam,
Heel vroom, verteerd door binnenzielsche vlam,
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Naar 't scheen: mystieke lamp; nu gloeit kazuifel
En dalmatiek aartspriest'rlijk om zijn leden
Terwijl hij, Satan na, met statie - schuifel
Blik neêr, sandalen -sleepend komt getreden,
Vol murmling, — litanie —; preevling, gebeden,
Die woordenwierook wolken tot den Duivel.
Zijn oog schijnt mild en blauw, zijn ziel niet boos,
Maar alles aan hem SCHIJNT, en hoe hij is,
Dat weet er maar één Roode Ziel in Dis.
Ik wed, dat hij de HUICHELZUCHT is, loos
Als zelfs niet Satan was... . Ziet toe, hier naadren
Twee reuzen op een kar rijzend, wier raadren
Draaien als wielen van snijdend verderf!
Drie draken trekken over 't Satans-erf
GOG-en-MAGOG, zij beiden de EIGENZUCHT:
Tweelingbroêrs, onafscheidbre vijanden:
Zij zoeken steeds zichzelv' in Satans landen;
Al kan zich de een van de' ander niet bevrijden,
De een zoekt voor zich, de ander voor zich: zij beiden
Zoeken voor zich slechts met gruwfelle handen,
Elk hatend de' ander, die rijst hèm ter zijde.
Wendt snel uw aandacht: ziet dien stoet van keemlen ,.
Wier halzen vraagteeknen toe naar de heemlen t
Daar rijdt de MAMMON aan op zijn kameel,
Hij GOUDZUCHT, in kolder van schel juweel:
Hij schiet een bliksem door dat nachtlijk scheemlen,
Prachtigste Zonde bijna, wreed van schoonheid,
Wreeder van weelde, die hij Dis ten toon spreidt;
Volkren van slaven vloeien na, zoo véel,
Dat hij ze zelv' niet weet en nooit kon tellen....
Maar de allerlaatste, in tooverij van zweven
Aan de aarde vreemd, berijdt een vurig-fellen
Dartelen draak, zoo als er in de Helle
In sulfersmook ademen en vuur leven:
Hij kwispelt met zijn kronkels: Vijfde Zonde
Heb ik haar lief: zij is een rossig-blonde
Prinses: ze is Satans kind, Imperia.
Zij is de gloênde ZINNEZUCHT en na
Die andren vier glanst ze aan Dis' donkre transen
-
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Als 'n bleeke maan: mijn liefste Zonde! Er dansen
Veel dienaressen, schimmen, om haar vaart:
Schepsels van liefde: al gloeiende Zinnen:
Dichtressen, lichtekooien, keizerinnen:
Een lucht antieker schoonheid, die opklaart ... .

Zoo zijn de Vijf, die spelen u dit Spel.
Maar zesde Speler is held Michael;
Geen Zonde hij, maar hij der Englen Veldheer.
In diamant kuras zal hij, de Held, speer
In de hand, de macht van Dis bekampen;
Cherubs omgeuren hem met wierooklampen.
Slechts even ziet gij hoog op zilvren wallen
Zijn ridderlijk vizioen uit rein kristallen
Prisma van licht uitpralen ... .
Zie, dit is
Een Spel, en meer niet, van de Stad van Dis:
Mysteriespel van Zonden, Zuchten, Zinnen ,
Die spannen glansweb, zoo als prachtge Spinnen,
En willen onze heilge Zielen winnen:
Wij zijn heel zwak in d' ongelijken strijd,
Maar ik wil hopen, dat bns Michael
Bevrijde eenmaal van Dis en van zijn Hel,
Van Heerschzucht en zijn Zonen ons bevrijd'
En van Imperia....! O, zie, hoe fel
Zijn bliksemlans de Held strekt naar het booze
Zwart -roode Dis....!
Nu wilt ge, o schouwer, wel
Een wijl' voor 't neergezonken doek verpoozen:
Dan spreek ik tot u weer of zingen koren,
Of zult dier Zonden eigen woord gij hooren,
Naar 't me invalt of hun schikt: moge U dit spel behagen!
Bedenkt: het zijn UW ZONDEN zelve, die àanklàgen !

DE ROODE HAAN
DOOR

STIJN STREUVELS.

(Naar GEORGE EEKHOUD.)
I.
Een zomerschen zondagmorgen op eene van die innige dorpen
van het arme Kempenland ...
Te midden het plaatsje, langs het kerkhof, staat het kerkje met
zijn onvolbouwden toren. Tusschen de lage huisjes, herbergen en
winkels, die kring vormen rond het kerkhof, ziet men hier en daar,
tusgchen twee gevels, de eendlijke vlakte, doorsneden met dreven.
Twee of drie hofsteden , de eenige van de streek, staan gemutst
met bemoste stroodaken en daarboven krulkronkelt de rook te noene.
Rond die hutten, de waterpoelen die de heide bespoelen en een
oase van weide en bouwland vormen, hier en daar.
Wegelingen kronkelen er langs de jonge eikentronken en sperrebosschen bezetten den einder met hun donkere zoomen.
En, ginder ver, rakend de uiterste lijn van den grond, is 't de
grijze hemel, zwaar wegend en overmachtig, geladen met stortregens maar waarin de overheerschende zon soms haar rooden
glorieglans ontplooit.
Jaak Koornbrood, de liedjeszanger en Bette de aamborstige zangster,
hebben hun driepikkel en hun kleurige schilderij opgeslagen tegen
't hekken van 't kerkhof en ze wachten naar 't einde van de hoogmis.
Maar vandaag zal 't belang der dorpelingen voor een ander
tooneel zijn. Wat voor een mededinger van Jaak heeft er zijn
stelling opgetimmerd aan den anderen hoek der plaats, vlak voor
de kerkpoort? Is het een kunstenaar met geleerde honden of
andere wonderdoeners?
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Neen, aanstonds zal de wijsberadene, gemeentelijke liefdadigheid
de behoeftigen, de kinders en ouderlingen in aanbesteding brengen
en ze leveren als knechten aan deze die zich aanbiedt ze te voeden
aan den goedkoopsten prijs.
Hier zijn er een dozijn van die sukkelaars: eenigen stokoud:
een wijf met knikkend hoofd, een onnoozel meisje en zelfs een
knechtje van tien jaar.
Gelijk de Verlosser, was deze geboren in 't koudste van den
winter, in een stal waar zijn vader, de rondreizende ketellapper,
en zijne moeder, de sloore van dien dronkaard, de slapinge gekregen hadden. De martelares stierf toen de beurel nauwelijks zes
jaar oud was en de beul liet het ook kort daarna liggen in een
aanval van bevende koorts.
Het weezekind, zoo gauw het op de beenen kon staan, was aan
de gemeente en moest op het ambacht van koewachter.
Regelmatig, achter elk proefjaar, zonden de boeren bij wie 't
weldadigheidsbureel hem geplaatst had, hem terug naar de openbare voogdij en zegden dat ze den deugniet, al betaalde men tien
en twintig keeren zijn kost, dat ze hem niet zouden terugnemen.
En alzoo, voor de zesde maal, zal de zoon van den ketel
stelling moeten klimmen voor dien belachelijken-buischeropd
oproep.

Heel anders dan zijne makkers der ellende, die verkrompen zaten
aan den voet der stelling, in afgematte en erbarmelijke houding
in afwachting dat men ging uitspraak doen over hun lot, — is Rik
gezeten op den boord van het kerkhof hekken en hij schuifelt al
pierend rechts en links naar de duiven die rondvliegen over de
plaats of naar de kraaien die draaien rond den toren. Daar straks,
terwijl zijne oogen naar een hoek van 't kerkhof keken, heeft hij
luider geschuifeld en niemand en heeft de wolk gezien die voor
zijn kijkers schoof.
Het wondere, het raadselachtige kind: Een opgeschoten en zenuwachtige magerling, met de vlugge doening van een jonge kat, met
donker blauwe oogen en zwarte pinkers , schoone , stoute en doorvorschende oogen die stralen van onbeschaamde deugnieterij ofwel
befloersd en zinnend, als van een slaapwandelaar; den mond redelijk
groot en rond met een plooi van ontgoocheling die afsteekt met
de zuivere frischheid der lippen, den neus met opene gaten die
gemaakt zijn om de sterke reuken der landlooperij op te snoffelen,

640 DE ROODE HAAN.

het vel een weinig gebruind, met roode striemen op de wangbollen, heel zwart kroezelhaar in een onmogelijke verstreuveling, de
wanhoop van zijne meesters en dat met moeite gesneden of geschoren,
weer uitschoot als 't gers op het land, en zijn groote ooren bedekte
en met grillige krullen tot aan zijne wenkbrauwen over zijn breed
en geboogd voorhoofd kroop. Zijne laatste meesters hadden hem
toegetakeld met een soort zakgoed dat zijne schoone lijfsvormen
van gezonden knaap leelijk miek en waaruit zijne enkels en zijne
armen uitstaken, mager maar stevig en rilde.
De mis was gedaan. De dorpelingen komen traagzaam uit de
kerk. En deze die veraf wonen op de verlatene gehuchten van het
dorp, nemen zonder trantelen een grooteren stap, om hunne hutten
te bereiken eer het noen is. De kwezels gaan met neergeslagene oogen
voorbij de reek jongelingen op hun best die geplant staan preusch
en met lustige oogen de jonge meisjes bezien die voorbijgaan. En nadat
de lachende bolledeernen weg zijn, gaan de knapen de herberg
binnen of staan te gapen en luisteren naar 't nieuwe liedje van
Jaak Koornbrood. Maar 't meerendeel der drentelaars houden stil
voor de stelling waar de armen zullen aanbesteed worden. In de
troppeling der nieuwsgierigen, bemerkt men boerinnen in grooten
tooi met aanmatigend uitzicht van huismeesteressen die naar de
markt gaan om koopen te doen die wreed zullen moeten bedongen
worden. Maar 't is bijzonderlijk een wemeling van torenvormige,
zwarte zijden mutsen met langs wederkanten de groote breede
rooskleurige ooren die doorzichtig zijn als zeeschelpen — een reek
opgeblazen wezens en afgesletene pruiken, een wemeling donker
indigo kielen meêkleurend met 't grijze schaliekleur aan den hemel,
die blaasballig over de ronde ruggen staan, bij de macht van
dikbillige kerels, zwart gebroekt en tusschen wiens opene beenen
de straatjongens kruipen die rap zijn om zich op den voorsten
rang te wroetelen.
Daar is de veldwachter en bij zijne verschijning houdt het geweldig gerucht wat op, de geborstene neusstem van Bette zelfs
is stil gevallen aan den anderen hoek van de plaats.
En voor éen doet de veldwachter de arme drommels opklimmen
die moeten verpacht worden.
Een lustige broêr, die veldwachter! Omdat hij meent dat dit
droevige werk welk hij uitoefent noodig heeft van zooveel mogelijk
opgevroolijkt te worden, stelt hij iedere dompelaar voor met een
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overvloed van opgeblazene zottigheid. En de hutsende lummel§
krullen zich bij de lachredens van den kostelijken veldwachter.
— Wij hebben een liefhebber aan twintig franken... . Laat zien,
niemand wil het voor minder? .... Dit stelt u hier voor een
soldaat van Napoleon... . Hij en speelt niet meer met het roer
maar met de breinaalden .... hij kan de aardappels schillen ende
koeketel koken. — Laat zien, voor achttien franken! .... Voor
zeventien! Voor zestien .... Bovendien, 't is bijna als een vrouw
oude krijgsman .... Wat zeg ik, hij is meer waard-mensch,di
dan een vrouwmensch, want hij is stom als een visch!
De oude held, heel versleten nu, onbekwaam om nog den minsten
dienst te verrichten, doet zijn best te glimlachen om de klanten te
bevallen. Deze die hem aanneemt zal er voorzeker aan toesteken!
— 't Is wel verstaan, gehoord en verstaan, niemand wil er
meer,.... geklonken!
De arme ouderling heeft toch een dak gevonden om er zijn
ellendige vodden te verbergen.
Den volgende! Een schooier die al niet veel meer waarde heeft.
De vrekken, die trachten met weinig kost een knecht te huren,
draaien rond de schamele menschelijke koopwaar, zij betasten dat
christelijk lijf alsof het een os gold. Zullen zij erin lukken uit die
doolaards meer te trekken dan 't geen zij gedwongen zijn voor hun
onderhoud te betalen? Is het de moeite waard het uiterste zweet
te gebruiken van die slaven?
't Meerendeel van die landenaars staan bij dien handel zonder
schaamte, en al gekkende vermoeden zij niet de vreeselijkheid van
't geen gebeurt; het geweten voldaan komen zij uit de kerk waar
het hun zoo dikwijls voorgehouden werd de eenen de anderen te
beminnen!
— Aan u de beurt, nietweerd! En rap!
En de veldwachter haalt den kleinen Rik op 't gestel en trekt
hem een beetje bij de ooren.
Alhoewel er meer kracht steekt in de leden van dien jongen
dan in al de ribbenkoten te samen van die ellendigaards die komen
op de planken te staan, zal Rik toch nog moeilijker zijn om
plaatsen.
't Is gelijk de zakkendragers zeggen, eene koopwaar die moeilijk
afzet. De veldwachter ,zelf loochent het niet en hij begaat de zaak
zonder opgetogenheid.
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Na al de meesters die Rik al gediend heeft, deze die zich dat
slecht stuk zal aantrekken zal zich breed doen vergoeden. Wie zou
er nog dien wilden vogel willen, de luiaard en onverbeterlijke leurder,
geweldig als een wolf en wiens eenige gave bestaat in 't nadoen
van al de beestenschreeuwen. De vergoeding die 't bestuur der
weldadigheid toestaat aan zijnen voogd is niet voldoende om de
boeten en andere kosten te vergoeden die de deugniet hen op den
hals haalt. Wat is er ook voor deugdelijkheid te verwachten van
dat gyptenzaad, geboren in de landlooperij, de dronkenschap en
de stroopzucht.
De jongen, is hij bewetend van die slechte faam, maar hij jaagt
ze nog 'op door zijn onbeschaamde houding. Hij krophalst, uitdagend, en Iaat zijn groote arendsoogen gaan over de verdwaasde
en lodderige wezens die naar hem gekeerd zijn. Hij houdt de
handen diep in de broekzakken. En terwijl de veldwachter over hem
eene averechtsche lofspraak houdt en om zoo te zeggen de goedwilligheid der aanwezigen afschooit, geeft Rik wat verachtende
schouderschokken en beenflikkers. Ah! 't is om de beste zielen die
hem willen aantrekken een afkeer te geven.
De openbare liefdadigheid is zoozeer bewust van de fouten en
ondeugden van den doortrapten luiaard, dat zij er toe zou
besluiten het hoogste loon te betalen, zijnde twintig gulden aan
dezen die er haar van wil ontmaken.
En niemand die verleid wordt door die hooge som, de meeste
grijpers zelfs aarzelen.
En de schelm, dan, als om zijn droevig lot te tergen en den
neus te maken naar de samenleving — die beste moeder — slaat
drie keeren naareen een geweldige kokoriko en telkens, zich opreikend op de teenen, gelijk een jonge haan op zijn klauwen.
De toeschouwers schieten in een lach en de veldwachter geeft
den oneerbiedigen stouterik een meesterlijke kaaksmeet. Rik ontvangt
den slag zonder roeren, zonder zelfs de hand aan zijn zeere wang
te steken.
De boeren schieten op, zij reikhalzen en stooten met de ellebogen, zij
zijn in den grond wel een weinig geërgerd en zij denken er van langs
om minder aan, zulk onhandelbaar zaad onder hun dak te nemen.
Zoodus er is groote kans dat Rik aan de openbare liefdadigheid
zal ten last blijven.
Is het uit oorzaak van 's veldwachters botheid, alevenwel,
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bazinne Bolfans, de boerinne van 't Vlierhof, is verontwaardigd,
zij trekt haren man bij den arm en zegt hem: „Als wij hem
namen voor ons, hé, baas? De jongen ziet er slim uit en we hebben
juist een koeier noodig."
— Om den drommel ! Denkt gij eraan? wederroept de boer.
— Oh ja, baas Boljans, neem me! schiet de kleine daartusschen
met doffe en smeekende stem. Zijn fijne oor heeft het woord der
goede vrouw opgesnapt en hij meent in haar het wezen zijner moeder
te zien —: „Ik zal werken gelijk een peerd en gij moogt mij slaan
om al uw slechte vlagen uit te werken,... als uwe haan blijft
slapen zal ik uw volk wekken !"
— 't Is gedaan. Laat ons hem medenemen! dringt de liefdadige
boerin aan met een toon die te verstaan geeft dat ze 't laatste
woord zal houden. Voor haar man den tijd gehad heeft tegen te
stribbelen doet ze al teeken naar den veldwachter.
— Wij nemen hem voor niemendal! Kom hier, kleine!
— Toegeslagen! roept de veldwachter, maar 'k en zal er u
geen geluk mede wenschen!
In 't geheel niet preusch met zijnen koop, trekt Boljans inderdaad
al knorrend zijn wijf mede, zonder een blik te gunnen aan den
kleinen schooier die met éen wip van het verhoog gesprongen is
en zijne nieuwe meesters volgt met zottebollende sprongen als een
losgelaten hond.
De onberadene daad der Boljans wordt streng beoordeeld door
de omstaanders. Schaterlachen en spotspreuken, nog een weinig
en ze worden uitgefloten bij hun aftocht. Dat medelijden voor een
onverbeterlijken deugniet, een ingewortelde landlooper is voor 't
minste toch misplaatst.
Heel den dag drijft men er den spot mede in de herbergen. 't Is
de gebeurtenis van dien Zondag: „Bazinne Boljans is nu voorzeker
zot geworden! — Zij moeten altijd uitnemen! — Zij kunnen niets
doen gelijk de andere menschen ! .... Zij hebben zeker te veel
geld, dat zij zulk ongroei op hun hof nemen .... 't Ware al zoowel een bende eerdmuizen loslaten. . . ."
De verwoedste om Boljans te beknibbelen is juist zijn gebuur,
de dikke Guido, een zwetser opgeblazen van hoogmoed en verwaandheid, die door zorgeloosheid en domme streken, het verval
van de hofstede de „Ooivaars " verhaast en die met afgunst den
groeienden welstand ziet van 't Vlierhof.
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II.
Was Rik dan in der waarheid zoo slecht als dat of was het zijn
duivelsch wild en doende karakter die 't altijd haalde boven zijn
goede inzichten; hadden de eischen van zijn wildemans -gemoed
eenige rekenschap van zijne erkentelijkheid?
Maar hij gaf de voorzeggingen der kwaadgezindste dorpelingen
gelijk, tot zoover dat 't de waardige bazinne Boljans dikwijls speet
aan een gevoel van medelijden toegegeven te hebben.
— Ge ziet het wel! zegde de baas. Wat voor een zegening!
— 't Is gelijk. Laat ons nog wat geduld hebben! meende de
bazinne.
En dat geduld dreven zij zoover dat ze tenden 't jaar den kleinen
kwelduivel weer aannamen.
't En was alevenwel niet bij gemis aan kastijding dat die straat
anders bleef dan de gewone jongens van 't dorp. De kletsen-scheuvl
regenden hem zonder ophouden op den smoel, en de schoppen in
't onderste van zijn rug. Met recht of zonder, elk end een kwam
over hem zijn beklag doen aan Boljans en bij elke beschuldiging
kreeg hij een pak kletsen of slagen.
Klits, klets! 't Was de pastor wien men zijne appels gestolen
had en men kon niemand anders zijn dan die verdoemelijke gyptenaar, want hoe snoeperig en roofzuchtig de andere jongens van
't dorp ook waren, geen enkele zou den muur van de pastorij
durven overkruipen en een diefte begaan die bijna heiligschennend heette.
Klits, klets! Vanwege den burgemeester omdat de doenderik de
kiekens verjaagd had zoodanig dat ze in den poel gevlogen waren
en er éen in versmoord was!
Klits, klets! Omdat, in plaats de koeien te wachten, Rik ze
gedurig laat loopen en grazen op de weiden van Guido. En elke
aanklacht is eene boete voor Boljans en eene ranseling voor
zijn koeier.
Dan bij dit alles, vuil en verwaarloosd, toegetakeld als een straatdief, of beter, gelijk het zand van de wegen die zijn ouders afgedretst hadden. Meer liggend op den grond en op het gras dan
staande op zijn beenen. De bazinne verslijt haren tijd met zijn
vodden te vermaken en algauw zou hij 't uitzicht krijgen als droeg
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hij een arlekijnskleed, ware 't niet dat al die stukken van verschillige
stof het eentonige kleur kregen van den aardgrond.
Een ding maakt hem bizonder onverdragelijk op 't dorp: 't is
die soort van fierheid die voorzeker misplaatst is bij zulk een ellendig
schepsel en van zulke raadselachtige afkomst. Hij kan soms heele
dagen zijn zonder aan iemand het woord toe te sturen of zelfs te
antwoorden gelijk aan wie. Achter die vlagen van sprakeloosheid
volgen er aanvallen van onstuimigheid en van losbandige vreugde.
Als hij uitschiet in wilden en ongelegen lach bij 't hooren vertellen van droevige geschiedenissen, zal hij integendeel een bijna
triestig wezen opzetten aan deze die meende lachredens te vertellen.
't Geluk of 't ongeluk van een ander raken hem al geen kanten.
's Avonds bij den heerd en siddert hij niet bij 't hooren der
legende van den „brandenden schaapherder" of bij andere geschiedenissen van gevechten. Integendeel, hoe droeviger en wreeder 't
vertelsel is, hoe bloediger en geweldiger de gebeurtenis, hoe meer
Rik en hoe lustiger hij ademt en dan blinken zijne oogen met een
onverschrokken glans die hem doet gelijken aan de helden of zelfs
aan de ellendigen die hem belusten.
Daarbij nog is hij koppig om de steenen wanhopig te maken.
Is hij schuldig, nooit en zal hij zijne schuld bekennen; onschuldig
acht hij het de moeite niet zich te verdedigen en hij zal zich laten
slaan als een tarwenschoof, door zijnen baas, zonder 't minste
traantje te laten, zonder iets van aandoening te laten blijken. Maar
als een ander dan Boljans het waagt eene hand op hem te leggen,
hij springt op als een wulvenjong, met nagels en tanden en ware
zijn tegenstrever wel veel sterker dan hij, en als hij verliest, zou
hij zich liever laten verscheuren dan zich over te geven of genade
te vragen.
Onder al zijne vijanden kende hij er geen onverzoenlijkere dan
den botten Guido. De koeier van Boljans liet zelfs zijn haat gaan
tot de eenige dochter van Guido, het kleine Annatje, een stil
blond meisje, argeloos en schuchter, dat te lijden had van de
kwade luimen en de losbandigheid van haar vader. Als Rik het
kleine schaapje ontmoette op 't veld, stond hij het den weg af,
miek verschrikkelijke grijnsgezichten en liet het maar gaan na het
op honderd wijzen geplaagd te hebben. Zekeren keer dat zij terugkeerde en de koeien gemolken had, wierp hij hare melkketels
omver; een anderen keer wierp hij haar in eene gracht waaruit
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hij haar weer ophaalde tot aan de oksels besmeurd met modder.
„ Ha! 't is algelijk waar dat gij zoo leelijk en zoo boos zijt als
ze wel zeggen!" En in dat verwijt van het blonde ding, dat ophield te weenen en te snikken, was er een waas van spijt en
ontgoocheling die den kwelgeest verontrustte. In elk geval, hij
keerde haar den rug en vertrok al fluitend gelijk de merelaars.
Naarmate Rik groeide, had de boer van 't Vlierhof getracht hem
bekend te maken met de verschillige werkzaamheden van een
goeden hofknaap. Maar bij alle werk haalde de bengel dezelfde
onhandigheid uit en dezelfde zorgeloosheid. Nu gaat hij op zijn
vijftiende jaar en, als hij den ploeg voert maakt hij voren die
gewemeld liggen zoo slecht als de gang van den Boer der „Ooivaars" na zijne zondagsche lavenissen.
Ten minste zou hij toch behoorlijk kunnen dorsschen in de
schuur? Na de proef zond Boljans hem terug naar zijn koeien:
spelende met den vlegel verloor hij de mate of sloeg verkeerd en
hinderde alzoo meer dan hij hielp den werkman, die met hem
bezig was.
's Zomers was het nog veel erger, toen zijn baas hem gebruiken
wilde als maaier. Overal waar Rik zijn zeis voorbijgegaan was,
stonden de stoppels wel een voet lang!
„'t Is een schande! een waarachtige schande! " hielden zijne wel
niet op te herhalen.
-doenrs
III.
Zij waren zelfs op het punt zijn dienst op te geven, toen een
voorval miek dat zij hem bijna lief kregen.
Om naar een afgelegen stuk land te gaan kreeg Boljans 't gedacht een hengst te berijden die in veertien dagen den stal niet
meer verlaten had. Nauwelijks buiten, verschrikte het dier en miek
een zoo vervaarlijken zijsprong, dat Boljans uit den zadel geworpen werd. Voor dat hij tijd vond de strengen te spannen en
zijn evenwicht te krijgen was het peerd zoodanig op de vlucht
dat de ruiter, met één voet in de steegreep en 't hoofd omlaag,
bleef hangen te zwemelen als een bloemzak langs de pooten van
zijn peerd. Op elk oogenblik ging hij den kop openslaan tegen de
straatsteenen of vermorseld worden door een slag der hoeven.
Het peerd in vollen stormloop en de man in uitersten nood
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zwierden voorbij op den weg langs de weide waar Rik te mooschen
zat en de koeien wachtte. Hij hoorde het gejammer van bazinne
Boljans en van de lieden die verschrikt kwamen toegeloopen, om
het peerd in te halen.
— Houd in! houd in! riepen zij naar de boeren die van den
anderen kant kwamen.
Maar van hoe ver dezen die levende warreling zagen naderen, die
't stof in draaiwolken opjoeg en sperken uit de steenen sloeg,
waren ze al gepakt door de vrees en ze haastten zich om op den
kant te springen en zich te beschutten bachten de boomen.
Zoo haast hij 't peerd in 't oog kreeg en zijn baas herkend had,
aarzelde Rik geen oogenblik om de gracht over te springen en
stout te gaan staan te midden den weg om den doortocht van het
razende dier te beletten.
Op 't oogenblik dat, schuimende, met schudderende neusgaten
het op hem toesprong keerde hij zich juist genoeg weg om het
naar den kop te springen. De strengen grijpende met de éene
hand en met de andere de manen houdend, strekte hij zich uit,
woog met heel zijn lijf, zijn bloote voeten rakelings tegen den
grond, zijn teenen slepend langs de steenen en poge doende om
ze daar vast te krijgen als de tanden in een gebit.
Het peerd sleurde zijne twee meesters nog eenige boogscheuten
ver en dan vertraagde zijne toomlooze vlucht en eindelijk was 't
enkel nog voorttrekken ermede. De andere knechten dan kwamen
Rik ter hulpe en hielpen het verwoede dier bemeesteren. 't Was
tijd. Toen men Boljans losmiek was zijn voorhoofd geschonden en
hij had verschillige blutsen op den schedel; gelukkiglijk was enkel
maar 't vel gekwetst. Rik was haast nog slechter toegetakeld;
zijn arme voeten, alhoewel zoo hard en vereelt, die tegenstand
boden aan de bramen en de keien van de wegen, waren nu in
slunsen en zagen eruit als bloedende stompen.
Die moedige daad behaalde aan den kleinen koeier de achting
en den eerbied van vele dorpelingen maar was toch niet voldoende
om hunne genegenheid te winnen. Zijn moed die hen beschaamde,
werd door de benauwderiks en de afgunstigaards uitgegeven als
roekeloosheid. Als hij zijn leven gewaagd had, 't was niet uit
liefde voor zijnen baas, 't was omdat hij in 't geheel geen prijs
en hechtte aan het leven, die gave van God, waarmede 't menschelijke schepsel niet gierig en bezorgd genoeg kon zijn. Nu,
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hij had gehandeld als een wanhopige en zijn zoogezegde heldenmoed en ging welhaast maar meer door als een poging tot zelfmoord.
't En duurde niet lang eer hij een nog klaarder bewijs gaf van
misplaatsten moed. In 't weerkeeren uit stad, een nacht dat 't
vroor, zoo vertelde er een landlooper, was er hem een vreemd
spook verschenen, iets dat aan zijn wiel te spinnen zat en rustig
zijn klosse spon te midden der besneeuwde heide. De landlooper
had zijn beenen in zijn hals genomen om zoo gauw mogelijk thuis
te zijn al roepende naar Ons - lieven-Heer, de heilige Maagd en al
de heiligen van 't paradijs. Eenige kerels, van de soort die bekend
stonden om haar op de tanden te hebben, stelden zich, dichte
bijeen, verschillige avonden naareen, op eene plaats waar ze de
bloote, kale vlakte konden zien, maar ze hadden zich wel te verkleumen van tien ure tot middernacht, geen enkel spook en verscheen er. Zij beschuldigden reeds den landleurder dat hij hen
had willen voor den gek houden, of dat hij nog meer bedronken
geweest was dan naar gewoonte, toen, den volgenden Zaterdag,
dat ze voor den laatsten keer waren uitgegaan achter 't verkeersel,
ontwaarden zij inderdaad eene spinster die daar zat te midden
't verlatene veld. Alzoo vreesachtig als de landleurder, keerde heel
de bende de hielen en ze vluchtten zoo rap mogelijk. Als het
voorval aan Rik zijne ooren kwam, loech hij onbarmhartig, volgens
zijne gewoonte, met de bangeriks en hij stelde zelfs voor het
spook aan te spreken als zij 't hem konden toonen. Te dien einde
vertrok de bende, versterkt nu door den koeier van 't Vlierhof, den
volgenden Zaterdag rond elf ure, naar 't uiteinde van 't dorp.
Zoo gauw ze 't laatste hutje voorbij waren en voor de opene
vlakte ' kwamen, bij den laatsten slag van elf ure: — Kijk, kijk,
daar is 't! — de tanden klapperden, en al de armen wezen naar
't zelfde punt. Rik ontwaarde inderdaad een bleek, jong meisje
die bezig was haar lijnwaad te spinnen zoo wit als de omliggende
sneeuw, zoo wit als de maneklaarte die haar stralen mengelde in
de lijnwaaddraden, zoodanig dat het doorschijnende verkeersel een
lijnwaad scheen te spinnen van sneeuw en van draden uit de
nachtelijke sterren.
Rik had geen oogenblik gebeefd of achteruit gedeinsd. Hij miek
zich los uit de armen van zijne makkers die hem wilden weerhouden en zonder zelf de voorzorg te nemen van zijn kruis te
maken ging hij recht naar het spook. De anderen wachtten zelfs
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niet tot hij erbij genaderd was om weg te vluchten naar het dorp
toe, in de overtuiging dat die schijnbare sneeuwspinster een roode
duivelin zou zijn, eene zuster van den brandenden schaper, die
hem zou omwinden met een vurig lijkdoek.
Tot Rik's groote verwondering en naarmate hij dichter naderde,
den blik altijd onbeschroomd gericht op het spook, vond hij de
verkennelijke trekken van een jonge inwoonster uit het dorp.
Eindelijk twijfelde hij niet meer: de geheimzinnige spinster was
niemand anders dan het kleine Annatje, zijn buurmeisje, zijn ver
hij haar verkend had, verhaastte hij den-stoeling.Zha
stap: „Gij, Annatje, maar wat doet gij hier? Dat is nu een
gedacht!"
— Rik, antwoordde zij, meer aangedaan en ontsteld dan hij
zelf, als gij een beetje hert hebt, waarachtig, verraad me dan niet.
Gij zult de waarheid weten. Eiken Zaterdag ga ik den avond
overbrengen met de andere meisjes van 't dorp, nu eens naar de eene
hoeve, dan naar de andere, en omdat mijn vader mij berispt en
mij kastijdt als ik mijn zeker eind lijnwaad niet gesponnen heb,
en durf ik niet naar huis keeren voor ik mijn peil af heb..
— De booswicht! gromde Rik tusschen de tanden. Maar ongelukkige, 't is zottigheid van uwen kant, ge zult sterven van de
koude, het vriest dat er de dooden bij beven in hun graf....
't Was de eerste maal dat er hem een woord van medelijden
ontsnapte en Annatje was er meer verwonderd over dan van hem
hier te ontmoeten....
— G'en zult er aan niemand over spreken, zelfs aan uwe meesters
niet, drong het meisje aan, want mijn vader zou mij slaan!
— Ik zweer het u, Annatje, maar, kan ik niets voor u doen?
— Niets, niets, als gij zwijgt 't is genoeg!
En Rik ondervond iets als een onduidelijke vreugde omdat er
een geheim tusschen hen bestond. Een drang naar ridderlijke bescherming miek zich van hem meester. Als hij haar geholpen had
haar gereedschap bijeen te doen en wilde hij niet dat ze haar
spinnewiel zou dragen.
Hij ging zonder spreken nevens haar, door den helderen nacht,
en niettegenstaande de koude kwam hij met tegenzin te huis. Hij
begeleidde haar tot aan den drempel van de „Ooivaars" en voor
haar te verlaten, drukte hij haar lang de handen met een heeschen
goenavond.
III
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's Anderdaags vertelde Rik aan de dorpelingen die verergerd
waren door zijn goddelooze roekeloosheid en verwonderd keken
hem nog levend te zien, dat, als hij erbij kwam, de spinster ver
weggesmolten met een gesis van doom van kokende-dwenas
water. Dat was zijne eerste leugen. Van dien stond af behandelde
Rik zijn blonde burin met eene zekere schuchtere en eerbiedige
vriendelijkheid, en hield heelemaal op haar te plagen. Hij verloor
veel van zijne onstuimigheid.
Daar hij een zekere zorg besteedde aan zijn persoon, daar hij
nadere kennis miek met water en zeep, en het nut ondervond van
den haarkam, zich de moeite gaf zijne broek te borstelen en de
plooien en de netheid van zijne kielen te onderhouden, daardoor
beschouwden de treffelijke menschen hem met meer oplettenheid
en de Boljans eerst en vooral zagen dat die gespierde en gevleesde
bruinekop, met zijn ietwat te groote en te zwarte oogen, dikke
lippen en gekroezeld haar, er geen al te slecht gesneden kerel uitzag.
Ongelukkiglijk verbeterde hij niet in zijn bezigheid. Integendeel!
De drang naar droomerij is al zoo sterk als zijn schavuiterij. Te
midden zijn werk scheidt hij er plotselings uit en, geleund op den
steel van zijn Ploeg, of de kruk van zijne spade, verzinkt hij in
de aanschouwing van het landschap; streelende met zijn besfloersde
blikken de boomen die hij nogtans ziet alle dagen, en zich ver
bij 't gekweel der vogels wier zang toch altijd dezelfde is.-tedrn
Den zondag van de kermis gaf hij toe aan een voornemen dat
hij reeds lang koesterde en dat hij aan niemand medegedeeld had.
Na de noenesoep miek hij zich zoo schoon mogelijk, hij deed zijn
beste zwartlakene broek aan, een vlammend-nieuwe kiel, gestikt
met blauwe zijde aan den hals en aan de handebanden, een hooge
zijden muts en de mispelaar in de hand trok hij recht naar 't
hof de „ Ooivaars" vast besloten om Annatje meê te krijgen om
met haar van den avond te dansen.
Guido, gewekt door 't geblaf der honden, gebood van in zijn
deurpost aan den indringer zijn wegen te keeren.
— Wie vraagt er u hier, verdoemde bastaard, wilt gij gaan
en rap!....
Rik kwam stout vooruit, besloten nu eens en voor altijd de
kwade luim van Annatjes vader te overwinnen en zelfs om hem

te verzoenen.
— Hebt gij 't verstaan of ik zend mijn hond?
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En als Rik altijd naderde met den glimlach op de lippen, liet
de boer inderdaad den bulhond los, die verwoed aan zijne keten
snokte. Zoo aanstonds sprong de hond op Rik en met zulk een
geweld dat hij hem de broek verscheurde van aan den knie tot
beneden.
De aanval was zoo onverwachts geweest dat Rik zich niet had
kunnen verdedigen; maar daar de doghond hem opnieuw ging
bijten, gaf hij hem een vreeselijken slag van den mispelaar, dat
hij eene meters ver rolde overdood.
De boer van de „Ooivaars" die na de mis bij de macht van
genever gezopen had, toog met 't mes in de hand zijn doghond
ter hulpe: „Wacht, ellendeling, ik zal u op uwe beurt gaan vermoorden 1 " Rik liet hem komen, onverschrokken, een weinig
bleek, de oogen strak in de zijne. In 't geweldigste van 't geblaf
en 't lawaai, was Annatje op den drempel verschenen en zij reikte
smeekend hare armen naar Rik. Op haar zicht besloot de jongman
den dronkaard te sparen. — Ik zal me tevreden stellen met de
slagen te weren! zegde hij in zijn eigen.
Intusschen waren andere menschen op 't geruchte bijgekomen,
onder ander boer Boljans, en op 't oogenblik dat Guido toeschoot
met open mes naar Rik, greep hij den razende bij den pols en
gelukte erin hem te ontwapenen maar niet zonder zichzelf te kwetsen.
Twee of drie andere toeschouwers van dat tooneel, hadden zich
van hunnen kant op Rik geworpen en na hem den stok ontnomen
te hebben waarmede hij wreede draaironden miek, trachtten zij
hem naar huis te krijgen. Maar nu had de woede zich meester
gemaakt van 's jongens ziel, hij had Annatje vergeten en hij gevoelde enkel nog den smaad van den aanval waarvan hij 't slachtoffer geweest was, hij worstelde om naar zijn vijand te loopen en
hij hield niet op te roepen naar hem gekeerd: ,.,ha! Guido, pas
op! Ik zal den rooden haan doen kraaien op uw dak ! "
Als Boljans hem vervoegde op 't Vlierhof, vond hij hem weenend
van woede, met jagende borst, woest als een wanhopige die een
kwaden slag beraamt.
— „Luister, mijn jongen, zegde hij hem, nu is het te veel,
we kunnen alzoo niet voortleven. 'T is niet genoeg dat ge mij
geen enkelen dienst bewijst, maar daarbij haalt ge mij een thoeveel ongemak op den hals. Door uwe schuld ben ik nu in vijandschap gerocht met mijnen gebuur, waarmede het voortijds al niet
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te goed ging.... Den anderen keer hebt ge mij 't leven gered;
zonder mij, had hij u gesteken als een zwijn. Nu zijn we effen ! "
De arme Rik antwoordt niet. 't Staat vast, nooit zal 't hem
meêslaan! Hij zal altijd hatelijk blijven en vervloekt! Hij werpt
een droevigen blik naar de bazinne, hopende dat zij er zal tusschen
komen gelijk naar gewoonte. Maar dezen keer spreekt ze geen
woord, zij keert zich zelfs van hem weg.
Dan trekt hij naar boven om zijn vodden te verzamelen en hij
verlaat de hofstede zonder vaarwel, zonder te zeggen waar hij
gaat, zonder ommezien.
Maar dan zijn de Boljans gaan slapen. Met hun gerust geweten
zijn zij gewoonlijk aanstonds in slaap, maar dezen avond blijven
zij wakker en wentelen op hunne bedstede, ongeruster over het
lot van hunnen knecht, dan ze 't malkander wel willen bekennen;
zij gevoelen knaging en durven er niet van spreken uit vrees van
malkander te overgaan met verwijtsels.
Sedert lang zijn de laatste orgels stil, de dansen hebben opgehouden en de vrijers hebben hunne vezeling en zoenen uitgedaan
aan de deuren waar ze gescheiden zijn.
Terwijl de Boljans eindelijk de kalmte en de vergetelheid in den
slaap hervonden hebben, werden zij plots gewekt door een noodkreet en eene klaarte.
Het is de kreet nog niet van den haan, 't is ook de rozige
klaarte niet van den morgenstond.
O hemel! 't is een andere haan die kraait. En hij heeft de stemme
van de noodklok en de vederen van den brand en die vederen
zijn zoo rood dat hij met zijn weerglans tot de wanden toe verkleurt van het bovenvenster waar de Boljans slapen en 't heeft
hunne oogschalen gedweersd! 0, hemel! 't is de hoeve de „Ooivaars " die vlamt....
Boljans en zijn vrouw nauwlijks gekleed, hij met zijne broek,
zij in haren onderrok springen naar buiten. Arme Guido, en arm
Annatje bijzonderlijk! Wie zal hen redden? Wie zal er de macht
van de vlammen trotseeren die reeds meester zijn van heel 't
gebouw. Het vuur heeft voorzeker al de hoeken tegelijk aangetast....
Maar terwijl de eenen daar staan stilzwijgend en versteven door
den schrik, dat de anderen schreeuwen en stampen, is er iemand
die zich vastberaden in den vuurpoel werpt .... Zijne daad is zoo
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onverwachts gebeurd dat de toeschouwers zelfs den tijd niet gehad
hebben hem te verkennen.
Eenige oogenblikken .... Ziedaar, hij draagt het bewustelooze
Annatje in de armen. Maar 't is hij! Wie dan? Rik, de nietweerd!
De koeier van Boljans! Hoera! Leve Rik!
De bende opendrummend legt hij het meisje op een bundel stroo
neder en onverschillig aan de jubelkreten die hem verheffen en die
zijne heldendaad uitschreeuwen, zit hij te wachten tot ze weer in
leven komt deze die hij meende te haten en die hij bemint.
In doodelijken angst bespiedt hij eene beweging van de oogschelen
en van de lippen en 't oor tegen de borst van het meisje tracht
hij de kloppingen van haar hart te vernemen. Maar ziedaar,
almeteens, zoo haastig als de wind in de lucht, keert de stroom
van 't gevoel bij het volk: de vreugdekreten veranderen in uit
-jouwinge,ht
juichen in smaadroepen!
— Ja, hij is het! hij is het! Dood aan en moordenaar! Den
brandstichter! Den lafaard. Sla dood! Sla dood! Hahoe! Hawoe!
Want de dorpelingen hebben zich het bloedig gevecht herinnerd van
den deugniet met den vader van Annatje, en ook de wreede
dreiging die hij verscheide keeren uitwierp: „Ik zal den rooden
haan doen kraaien op uw dak !"
En 't is dat hij zijn duivelsch woord gehouden heeft: De haan
heeft gekraaid. Hij kraait zelfs voort! Hij schudt zijn vlammenden
kam in spookachtige bekken; ziet gij hem loopen en springen,
en 't hof, de schuur en de stallen besprenkelen met zijn vurige
sporen! Hij kraait de roode haan; hij zegeviert!
't Is die vervloekte landlooper die hem losgelaten heeft. Ha, hij
kraait zijn wreeden zang van ellende en dood, van bloed en
hongersnood, de vernielende haan die ontsnapt is uit de neerhoven
der helle 1 Hij heeft de dood gekraaid van den boer en zijne
dienstknechten, gesmacht en omlaaid onder zijne vleugels van vuur
en zijn rampzalige kokoriko heeft belet dat men hunne wanhoopskreten gehoord heeft ... .
En niemand om het wangedrocht te doen zwijgen: Hij zal maar
ophouden wanneer hij in gouden schubben, in rook en assche de
laatste overblijfsels van Guido's hofstede zal opengestrooid hebben.
Maar men zal tenminste wraak kunnen nemen van het helsch
gespuis die hem zijne vlucht gelaten heeft!
— Ter dood! Ter dood! Houdt hem!

654

DE ROODE HAAN.

Rik en hoort het nog altijd niet. Hij is heel en al bezig aan 't
nagaan of zijn welbeminde weer in leven zal komen.
De geweldigaards stooten hem reeds, de klauwen grijpen hem
razend genoeg om hem te vermorselen. Hij gevoelt niet meer dan
hij luistert .... En nog zou hij dien vloed van vermaledijdingen
niet gehoord hebben, had zij eindelijk de oogen niet geopend.
En 't is Annatjes blik die hem doet begrijpen 't geen de bende
die dronken is van wraak, rond hem huilt en spuwt.
Annatje heeft het vroeger gehoord dan hij en aanstonds heeft
zij de stem der menigte geloofd....
Rik leest den schrik en den vloek in de oogen van het weezekind, en die broederlijke handen, die handen der voorzienigheid,
die handen van verlossing die haar komen te ontworstelen aan
de doodelijke streelingen van den brand, en die haar bestastten
als een kostelijken en oppersten schat, zij lossen hunne greep en
laten haar weer zinken, op nieuw levenloos op het stroobed.
Annatje heeft hem geoordeeld met de anderen! Hij denkt er
niet aan eene verontschuldiging te beproeven, een wederstand,
om al ware het maar een woord of een gebaar te wagen tegen
de bende die gereed is om hem te verscheuren.
Hij gaat door als de eerlooze. Wat doet het hem! Van den
stond af dat zij aan hem twijfelt, is hij niet meer 't geen hij wilde
zijn, 't geen hij is. Hij wordt 't geen waarvoor ze hem houdt.
Aangezien hij begeerde te zijn, in hare oogen te tellen als ...
De veldwachter en de landswachten hebben den drom doorboord. Bij de eerste daging steekt hij zelf de handen uit naar
hunne boeien, nadat hij zich afgewend heeft om haar nooit meer
weder te zien. Stralend om zoo te zeggen, trotsch om den haat
die hem omringd laat hij zich meêleiden; fier bovenal omdat hij
alleen is die de waarheid weet.
IV.

Zijn proces werd haastig doorgevoerd. Voor 't gerecht hield hij
zich gesloten in een zwijgende en zoo goed als verachtende houding.
Daar hij weigerde een verdediger te kiezen bezorgde men hem
een advokaat van 't gerecht. Er was groote toeloop van dorpelingen; een oneindige reeks getuigen, allen ter beschuldiging, en
onder het getal verscheen Annatje, de dochter van Guido.
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Zij zocht niet om den aangehoudende te beschuldigen, maar
zij zegde eenvoudiglijk — en niet zonder veelvuldige aanvallen
van tranen bij 't gedacht aan haar vader — 't geen zij meende
de waarheid te zijn. Binst al den tijd dat zij sprak schonk Rik
haar geen enkelen blik, en de oogen strak op de rechters gericht,
zonder eenigen schroom, zonder eene trilling, antwoordde hij op
vasten toon met een „ja" of met een „neen" op de vragen die
de voorzitter hem stelde. En toen zij, noodzakelijk, ten gevolge
van de ondervraging der dochter van het slachtoffer, een verpletterende beschuldiging tegen Rik vonden en de voorzitter uitviel
in verwijtsel en grootsprakige boetpreek, drukkend op het hatelijke
van die verfoeielijke misdaad, op die helsche dubbelheid uitgedacht
door den moordenaar van te willen doorgaan als den verlosser
eener ongelukkige wiens vader hij kwam te vermoorden; toen de
toehoorders onder den indruk van dat uitgesproken oordeel, een
dreigende grommeling lieten hooren, dan nog verroerde de brandstichter niet uit zijn schaamtelooze koelbloedigheid ; maar, de armen
gekruist, het hoofd achterover geworpen met een onduidelijken
glimlach beefde zijne jongelingslip bij stonden, en zijn groote,
zwarte oogen bleven vast en droog.
Bij de andere getuigen was het een stormvloed van vertelsels,
eene lijst van aanklachten, eene opeenstapeling van al zijne streken
en trekken van zijn arm nietig kinderkwaad.
De vrouwen, gelijk altijd, onderscheidden zich in dien schandaligen poelgrond van achterklap en kwaadsprekerij, allen hielden
zij eraan om eene rol te spelen, met de zucht om belangrijk te
schijnen, van gezien en geweten te hebben de dingen die de andere
wijven niet wisten.
De Boljans alleen betwistten den ongelukkige aan de openbare
meening die eenstemmig tegen hem verbolgen was: de baas vertelde hoe de vermoedelijke hartelooze hem het leven gered had,
en de vrouw hervond eenige vluchtige trekken die het rechtschapen
en grondig eerlijk karakter van haren kleinen dienstknecht bevestigden. De beschuldigde toonde zich niet meer aangedaan door
die genegene getuigenis dan door de vuiligheid uitgebraakt door
een bende vijanden die besloten hadden hem te vernietigen.
Vanaf de eerste zitting waren de dagbladen het eens om in hem
het wezen te vinden van de geboren booswichten en ze ontdekten
in hem al de lidteekens opgegeven in de werken van Lombroso. De
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dronkenschap van zijn vader deed er ook aan toe om hem hatelijk
te maken. Zijn edel en oorspronkelijk gezicht werd afstootelijk
verklaard. De prentbladen zochten het uit om zijn kop van opstandigen engel te vervalschen in een boosaardig spotbeeld. Zijne
ongevoelige houding, zijn hooghartig stilzwijgen keerden van hem
de harten die 't meest tot medelijden gestemd waren.
Het openbaar ambt had schoon spel in zijn onderzoek, de aangehoudene miek het de zaak te gemakkelijk. De pleiter was onverdragelijk.
De verbitterde toehoorders hadden wel willen het doodvonnis
weder eischen uit wraak tegen den geslepenen en fijngeaarden
brandstichter gelijk hem de plaatsvervanger van den koninklijken
gevolmachtigde bestempeld had.
Men kon de mededoogenheid van de rechters niet begrijpen
die — aangezien de uitspraak op alle punten door de gezworenen
bevestigend was beantwoord — den booswicht begenadigden onder
voorwendsel dat hij nog maar zeventien jaar was en zich om die
reden vergenoegden met hem tot aan zijne meerderjarigheid op te
sluiten in een verbeteringshuis.
Bij 't uitrijden uit het gerechtshof werd het rijtuig bijna in
stukken gesmeten.
De menigte, de smerige bende, het schijnheilige en eenstemmige
gespuis dat gelijk altijd uitnam door zijn gerechtelijken iever.
De Boljans namen het jonge Annatje dat nu zonder beschermers
en zonder ouders bleef, in huis en beheerden de tamelijk geschondene nalatenschap en trachtten haar een erfgoed te bezorgen.
Maanden verliepen. Zekeren dag vernam men dat de brandstichter
ontvlucht was. Heel het dorp schuimbekte en zuchtte alsof men
hen de wraak ontfutseld had. Jaak Koornbrood voegde eenige
klauzekes aan zijn liedje van Rik en De Roode Haan. 's Zondags
versleet Bette haar laatsten adem op dat liedje, op dezelfde plaats
waar de kleine koeier eenige jaren geleden ten tooge stond en toegeslegen geweest was!
De Boljans werden bij afspraak geschuwd uit oorzaak van hun
voordeelige getuigenis voor het wangedrocht, eeuwige schande voor
het menschdom, gelijk de rechter het ook gezegd had. Annatje
zelf werd bijna meegerekend in die schande om de hulpe, het onderkomen en de diensten aanveerd te hebben van de lieden die getracht hadden „den moordenaar van haar vader wit te wasschen".

DE ROODE HAAN.

657

En ziedaar, te midden het hevigste van den wraakroep, de gisting
en de samenspanning die gericht was tegen den boer van het Vlierhof komt er een vreemder nieuws nog dan de mare van Rik's
ontvluchten, een oprecht verstommend rumoer zette de eerzame
gemeenschap hals over kop in ontsteltenis: een stervende oudveroordeelde, die in een celgevang zat opgesloten, biechtte aan den
almoesenier en later aan 't gerecht, dat hij de hofstede van Guido
in brand had gestoken, omdat deze hem uit de schuur had gejaagd
waar hij te slapen lag.
Dat nieuws werd in 't begin met een soort tegenzin aanhoord.
't Was als aan de katten van wien men hun eten ontneemt. Is er
iets lastiger voor een sterveling dan te moeten terugkeeren van
eene overtuiging in dewelke zij zich voor altijd hadden vast gezet.
En dan na dien dubbelzinnigen toestand, kwam de omkeering met
een uiterst geweld, met een soort dweeperij.
De beschuldigers gevoelden zich plichtig en onrechtveerdig. Een
drang naar herstelling miek zich meester van de menigte.
De pastor, die de laatste niet geweest was om het schurftige
schaap te beladen, zette zijne parochianen aan in den preekstoel om
vergiffenis te vragen aan God voor het kwaad dat zij aan een
rechtveerdige hadden aangedaan.
Allen hadden medegewrocht om hem te doen veroordeelen; allen
uitgenomen de Boljans; en zoo ook bracht die verpletterende openbaring in het dorp een algemeenen ommekeer ten voordeele van
de goede lieden die sedert het proces onder eene lasterende en
wraakgierige verdenking gehouden werden. De dorpelingen begonnen
met hen te vereeren en hen op te hemelen met zooveel geweld
als dat ze hen met modder en steenen gesmeten hadden.
Het dorp kwam in een onverwacht tijdperk van boetveerdigheid
en zedelijken ophef, 't was geen strenge stijfheid maar evangelische
eenvoudigheid. De kwaadsprekerij verminderde evenals de achterklap
en de venijnige tongslagen. Deze die hun evennaaste gezedemeesterd
hadden, begonnen met op zichzelf te letten en zichzelf te bestraffen.
De weeldige boeren werden beter en liefdadiger voor de armen.
Omdat ze de goddelooze gewoonte van de aanbesteding der behoeftigen niet wettelijk konden afschaffen, vochten zij uit boetveerdigheid of beter uit een waarachtigen geest van liefdadigheid, om
de ouderlooze kinders en de ouderlingen zonder familie in hun
huishouden te krijgen.
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De gemeente koesterde maar éene begeerte: Rik, de onschuldige
brandstichter, weer te zien, te verdienen van hem weer te zien.
Ha! welk een zegepralende inkomst zouden zij hem bereiden. De
stoet die hun pastor had ingehaald met zijn landelijke ruiters en
zijn wagens schooner gebloemd dan een meikapelle, schooner dan
de Rozelanders op Sint-Pieters-dag zouden afsteken bij de ver
zij rekenden in te richten om hun slachtoffer te-welkomingd
verwelkomen.
'S avonds bij den heerd waar zij aanhoudend bezig waren over
den vroegeren deugniet, brachten de goede lieden tot de verzachtende en gematigde belangrijkheid zooveel rakkerstreken en
kwaperten, die 't vooroordeel van de menigte hem als misdaden
hadden aangerekend. Die brandstichter was dus een held; die
straatleurder een rechtveerdige; die moordenaar een redder!
De verachting keerde tot een waren eeredienst. In hun iever
van bekeerlingen ontstaken de dorpelingen een goed vreugdevuur van
heel het pak onteerende liedjes die Bette met haar aamborstige stem
van tooveres, gezongen had. En de rijmelaar verving die scheldende
klauzekes door een soort vertelsel waarin de van den duivel bezetene
leelijkaard gelukzalig werd verklaard. Het geheim dat over zijn lot
bleef zweven vermeerderde en miek nog aandoenlijker die smachtende afgoderij.
De berouwvolste was voorzeker Annatje. Iedereen leed mede
met hare droefheid. Helaas! was ze voor den armen jongen de
onrechtveerdigste de onbarmhartigste van allen niet geweest! Had
zij hem den genadeslag niet toegebracht? En de gal, waarmede
de anderen hem hadden overgoten was nog troostdrank vergeleken
bij hare schromelijke verloochening.
Op 't Vlierhof had de openbaring der onschuld van den kleinen
knecht de boeren en hunne kostgangster met eene diepe vreugde
vervuld; maar bij Annatje was die vreugde gemengeld met
een onzeggelijke wroeging. Zij stortte een overvloed van tranen,
zij die meende haar vader alleen te kunnen beweenen. Zij beminde
razend haar verlosser, zij - kon hem niet anders meer verbeelden
dan in een gestraal van vlammen, de eenvoudige held die haar
onttrokken had — gelijk de ridders waarvan de schilderijen van
den liedjeszanger de daden verkondigden — aan de vlammen van
de helle. Hij had haar verlost en zij had hem voor altijd vernietigd. Misschien gevoelde zij nu den hoogmoed, de zielegrootheid
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van den nietigen jongen! En in de eenvoudige ziel, versterkte zich
de razende liefde en werd zij verbitterd door al de steken der wanhoop.
Annatje en de Boljans leefden van nu voortaan met de herinnering van den veroordeelde. Een ongemak, een gespannenheid had
er eerst bestaan tusschen 't meisje en hare weldoeners, want, terwijl zij hem plichtig dacht, hadden zij nooit aan zijne onschuld
getwijfeld.
Ha! hoe riep het hart van het weesmeisje naar haren miskenden
verlosser. Sommige keeren had zij willen sterven, zoo hevig was
hare wanhoop! En dan, andere dagen, dat zij zich gekweld voelde
door eene van die geheimzinnige, zedelijke knagingen die langzaam
maar vast dooden, had zij vrees van te sterven aleer hem teruggezien te hebben, zonder den tijd te vinden hem vergiffenis te vragen,
en nog, van te vergaan vóor zijne voeten zonder hem zelfs eene
liefde te verklaren die ze niet meer waardig was hem toe te dragen,
zij zoo blind en zoo onrechtveerdig.
Op 't dorp was men verwonderd den vluchteling niet te zien
terugkeeren. Als hij nog leefde, waarom verhaastte hij zich niet
voor den dag te komen om te genieten van de schaamte van deze
die aan zijn ondergang gewrocht hadden en hem laffelijk overlaadden!
Annatje en de bazinne Boljans deden bij de macht van novenen,
zij gingen zelfs in bedevaart naar Braschaet waar er een vermaard
heiligdom bestaat toegewijd aan den heiligen Antonius van Padova,
de beschermheilige der verdoolden, deze, die de verlorene schatten

doet terugvinden.
In 't beheeren van Annatjes goederen gezamenlijk met de hunne,
hadden de Boljans het erfdeel van hun pleegkind vermeerderd.
Het pachthof der „Ooivaars" was langzamerhand ontlast geworden maar sedert den heropbouw door de zorgen van de Boljans,
hadden de landlieden het herdoopt en nu noemden zij het tegenwoordig „De Roode Haan" ter herinnering van den brand.
Annatje, twee-en-twintig jaar oud, was eene erfdochter geworden
en veel jonge lieden droomden haar te trouwen. De droefheid had
de anders al te zware en bloeiende vormen verbleekt en verfijnd.
Haar wezen kreeg een voornaamheid en eene sierlijke ronding die
de dorpelijke schoonheden gewoonlijk niet bezitten.
Zij leidde een afgezonderd leven als een begijne, altijd bezig met
den afwezige en de weerdige Boljans bezorgend met eene kinderlijke teederheid. Hoeveel kermissen zijn er reeds voorbij, hoeveel
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dansfeesten heeft zij reeds afgeluisterd van op hare kamer waar zij
lange godvruchtige waakstonden overbracht? 's Zondags ging zij
enkel uit om zich naar de diensten te begeven. Als haar Rik niet
terugkeert, als God haar die genade weigert, dan zal zij hem gaan
zoeken in den hemel; zoo zal zij hem op 't einde toch weervinden.
In hun eerste verbittering spotten de geweigerde aanzoekers met
die kwezel en zij hadden haar zelfs bijgenaamd „de hen van den
rooden haan ", maar overmeesterd door den indruk van die getrouwheid en dat verdriet, beschouwden zij Annatje langzamerhand
als een heilig schepsel, een uitverkorene vrouw, waar alle aanbod
van liefde eene ontheiliging ware geweest. De begeerlijksten en de
stoutsten gaven het op. Niemand en volhardde om te gaan op het
spoor van den verdwenene.
Op 't Vlierhof bekleedde 't leven van Annatje en van hare
beschermers een grootheid en eene statige voornaamheid. Van
eerlijke lieden dat ze waren, werden de Boljans heilige lieden.
Eene inwendige stem verzekerde hen de terugkomst van Rik.
Zonder kinders, besloten zij hunne goederen aan het weesmeisje
af te staan, na haar den weezeknaap als bruidegom gegeven te
hebben. Maar van dien zoeten droom der toekomst zegden zij nog
niets aan de ontroostbare.
De hofstede gerocht in een wonderen welstand. De geheime
kracht van de meesters zette zich over op de dienstboden en op
de zaken. De gemeenheden en de losbandigheid gingen weg uit
de spraak en de doening. Men zou gezegd hebben dat het huisdak
met een hemelschen geest vervuld was. Zij deden mede in de droefheid maar ook in de hoop. Er zijn van die evangelische binnenhuizen die het eenvoudige landwerk verheffen tot een zinnebeeldige grootheid. Bij de Boljans zou men zich gewaand hebben
bij eene van die ,,heeren van den wijngaard" waarvan de parabels
van Christus ons vertellen.
En de dorpelingen aanzagen dan die hoeve ook met zooveel
eerbied als hun kerk. Zij verwachtten vandaar de almachtige
voorspraak die hen moest verzoenen met God. 't Was daar, door
de boetveerdigheid en 't berouw van Annatje, dat hun gemeenzame
onrechtveerdigheid uitgeboet werd.
Langzamerhand verbreidde de toovering zich over heel het dorp.
De lucht was gereed: lauw, zacht en heilig. Een stralende goedheid zalfde den omtrek. 't Was inderdaad de voorbestemde wieg
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waar er eene daad van rechtveerdigheid door de onbewuste natuur
moest voltrokken worden.
Eene streeling, eene opperste zoetheid verzachtte zekeren Julieachtermiddag. Er was eene pakkende geestelijke ingetogenheid,
roerend zoet, teeder als tranen op de wangen der moeders die
vergiffenis schenken.
Gelijk er voorgevoelens zijn van ongelukken die geleid worden
door vloeiende grondstoffen en hunne omgeving, zoo zijn er ook
verdokene boodschappers, luchtiger aankondigers nog van genaden
en goede tijdingen. De stem van den nachtegaal smolt in zoet
dauw, de krekel en had nog nooit schooner gezongen-luiden
en de boomen trilden gelijk snaren van voorzeggende harpen.
Op de hoogte der heiligheid waar de bewoners van het „Vlierhof" gekomen waren, moesten zij eerst en vooral gevoelig worden
aan zulk een langmoedigheid.
Wie naderde daar in die lichtende vrede? Een groote gebruinde
kerel, bijna bronskleurig, de lip bezet met een zwaren knevel, den
gang lenig, die droeg in zijn lijf iets buitenlandsch, zelfs iets
sprookjesachtig.
Allen verkenden hem. Zij wierpen een grooten schreeuw, onmachtig er nog een woord bij te doen, en zij liepen hem tegemoet.
Hij verkende hen ook, noemde hen beurtelings, met zijn edele,
zware stem, gelijk de heiligen uit eene litanie.
't Was wel het dorp, zin dorp, gelijk hij het verlaten had,
dezelfde wegels, dezelfde welige heide, dezelfde afgeknotte kegel
kleine toren die al boven de linden naar het kleine-achtige
plaatsje keek.
Hij had het enkel verteld aan den herbergier bij 't inkomen van
't dorp, en allen kenden reeds zijne geschiedenis: zijn uittocht naar
Indië na zijne ontvluchting, de bovenmenschelijke gevechten waar
hij wilde sneuvelen, een stukje van een oud dagblad dat hem zijne
rechterlijke onschuld mededeelt, het verlof dat zijn hoofdman hem
toestaat die getroffen was door 't verhaal van zijne rampen.
Het dorp in bewondering, doet hem uitgeleide, maar schuchter,
volgend op een afstand: zij zouden de prentselen van zijn schoenen
willen kussen. . .
De koster luidde de klokken die hun tonen lieten opensterven
in den avond. Alzoo brommen de klokken heel zoetjes aan het
strand van de zee. Men zou gezegd hebben dat zij smoorden in
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tranen, gezwollen waren met zuchten. En die klokken die brand
geklept hadden en zijn schanddaad hadden uitgebeld, zij ook
schenen berouw te hebben en smeekten hem om vergiffenis, om
hen bermhertig te zijn! ....
Op het Vlierhof zat het huisgezin geknield als voor den Angelus.
Annatje gevoelde eene zoete vrees.
Door het opene venster zag zij hem naderen. Met de Boljans
sprong zij naar buiten. Hij verhaastte den stap want hij zag haar
wankelen. Zij wilde zich aan zijne knieën werpen, maar hij opende
haar de armen en, heel teeder scheen ze met genade en slap als
een winderanke rond te wentelen, heel bleek, bleeker nog dan de
sneeuwspinster .... Zij wist dat haar vergiffenis geschonken was,
zij voelde zich bemind en kostelijk.
Hij houdt haar om ze nooit meer te verlaten. De glanzende
heiligheid van den avondhemel, die lauwe stralen streelend en
spelend, dat alles geeft minder zalving uit dan de blik waarmede
hij zijne beminde koestert. En heel zuiver en stralend en vertegenwoordigt zij maar de schaduw van de warmte der verzoening!

ZES ZOMERSCHE LAND- LIEDJES.
DOOR

W. F. GouwE.

I. Angelus.
In stille lucht
al starrekens beven;
de blaarkens leven
in d'avond- zucht.
Van ver gehucht
komt droomerig zweven
op 't windje gedreven
Anglus- gerucht ... .
Ik toeve, dat niet
mijn voet dit lied

verstore ... .
en droom een droom
van reinheid vroom
bij 't hooren ... .
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II. Maaiers.
In de hitte van den noen,
met z'n drieën één-van-doen,
stroohoed-schaduw over de oogen,
staan ze in 't blauwe boezeroen,
dwergen onder 't blauwe hooge,
dwergen in het wijde groen
van die eindelooze weiden;
wijd-been staan ze, en wijd-been schrijden
ze in wel-afgemeten pas
over 't gras.
Langzaam maaien ze,
langzaam zwaaien ze
't lemmer dat er blinkt,
en ze zetten 'et
en ze wetten 'et
dat het verre klinkt.
Dan, hun blanke staal geslepen,
gaan ze weer, en 't malsch gewas
laat de zeis in lange repen
achter zich, als donkre strepen
op het lichte groen van 't pas
kort-geschoren gras;
één van tred en slag en grepe,
met z'n drieën een-van-doen
in de hitte van den noen.
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III. Een wonder.
Een kindje dat liep op den avond-weg,
— de muggekens dwerelden boven de heg,
de zon was al rood en ging onder, —
ze zong er een liedjen in kinder-taal,
het waren geen woorden, het was geen verhaal....
en 't klonk toch zoo mooi en bizonder ... .

De kikvorschen plompten in 't kroos van de sloot
toen zij d'r voetjes bel, rozig en bloot
deed gaan op den krakenden vlonder;
de koe bij het hek, — of ze 't al had verstaan —
keek wijs en groot-oogling het zingstertjen aan
als koren zoo blond en nag blonder....

Ik luisterde aandachtig in droom-mijmerij, ... .
en 't kind met 'r liedje was weg in de wei,
de gloeiende zon was al onder,
toen stond ik er nog... en of 't was om het lied,
om de koe, ... om haar voetjes ... ik weet het niet,
maar 't was mij een vreugd en een wonder!
..

III

.
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IV. De

Zonneschijn.

wekt de warme zonneschijn
in mij een lieve wijze,
een zoet en zuiver liedekijn
wil naar mijn lippen rijzen,
Nu

vogelwei en zomerweeld',
een meistreel's minne-sage:
„Wild vogelken dat tuit en speelt
„al in den groenen hage,

van

„Wild vogelken ..." — maar och, waar toe?...
Was ik niet zoo alleene!
Het wordt mij weer zoo droef te moê,
'k Voel lied en lust verdwenen .. .
..

.

Liedeken dat ik zingen zou
uit zonneschijn geboren, —
voor wie 'k zoo geren 't zingen wou,
die kan het niet meer hooren .. .

't
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V. Dag- einde.
Wat hangen alle blaadren stil;
't windje hield op te spelen,
en wijl de dag te-ruste wil
zwijgen de vogelkelen.
Aan

bleeken blauwen hemel staat
de avondsterre schuchter,

het laatste daglicht kwijnen gaat
rondom haar blanken luchter;
Zij roept haar gezellinnen-stoet
die komen een-voor -eene
t' ontsteken 't licht dat blinken moet
door 't nachte- donker henen;

en na een wijl zijn ze overal,
groot heir met nachtflambouwen,
dat weer voor 't zonlicht vluchten zal
en zinken in het blauwe;
de hemel lijk een bloemtuin is
vol zilverende kelken,

die bloeien in de duisternis, —
licht dat in licht moet welken .. .
Nog komen altijd nieuwe — ik weet
te tellen niet hoe -vele,
't zijn op een donker -fulpen kleed
al stralende juweelen.
Alleen een eenzaam nachtegaal
mijn droomige ooren lavend
kweelt nu een weemoedvol verhaal
en groet den schoonen avond.
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VI. Kindeke -in-Wei.
Een kindeke in
groen weiland zit
met krullekens blond
en kleerkens wit;
de hemel in bel
d'r oogjes blauwt,
kopje-blond wemelt
van zonne-goud,
en rozig zijn de armpjes beide
van 't kindeke in de weide.
Bel handjes vullen
de kleene schoot
met bloemekes wit
en bloemekes rood,
al die ze in 't ronde
maar kleurigst keurt,
en midden in 't
geur-volkje fleurt
met 'r kroontje van you-zijde
't schoonst bloemeke van de weide.
En als 't rob-mondje
zich opensluit
dan beeft van die lipges
z66 fijn geluid,
zóó fijn dat geen woord
het zeggen kan —
àl weide-vogeltje
zwijgt er van
om luistrend te benijden
't éérst vogelke van de weide.

'N DORPJE
Typen, beelden en herinneringen
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

IV.
Het Advertentie - briefje.
De kinders Verbauwen wonen in den Wulfhoek, een der verste
en eenzaamste gehuchten van het dorp.
Er zijn daar geen andere woningen dan twee groote, wijd van
elkander gelegen pachthoeven, en vijf of zes kleinere boerderijen
en huisjes, waarin de mindere menschen wonen. Eigenlijk zijn er
precies vier van die kleinere boerderijtjes, en twee werkmanshuisjes
en twee winkeltjes met herberg, waarvan het eene In den Groenen
lager heet, en 't andere In de Kraai. Het eerste heeft een uithangbord waarop geschilderd staat een groen gekleede jager met
een bruin gezicht en wreed-starende witte oogen, die in een groen
boschlandschap met een wit-rookend geweer naar een bruinen
wegvluchtenden haas schiet; het tweede draagt een uithangbord
waarop slechts staat een zwarte vogel midden in een grijsblauw,
afgevreten en verkleurde schild, met boven op in scheefdansende
letters In de Kraai, en rechts daarvan een borreltje jenever, en
links een schuimend glaasje bier.
Omheen, de wijde stille eenzaamheid van bosschen en van velden.
Lange, hooge beukenlanen, statig omlijstend 't blonde zand der
kronkelwegen, wijd-uitgestrekte, golvende korenvlakten, goud lichtend in de zon, tusschen het donkergroen der wouden. De huisjes
klein en kleurenrijk, lichtblauw, lichtgeel, lichtroze, met klein-
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geruite raampjes, met uitbultende leemen muurtjes, met scheefhangende luikjes, en oud -verweerde, onder het gewicht van wingerden-klimop -begroeiing, als moede ingezakte, grauwe strooien dakjes.
Haast nooit een ander mensch dan van 't gehucht richt er zijn
schreden, en met de duisternis wordt het er als een wereldje apart,
van alle verdere gemeenschap met de menschen afgezonderd.

Op een van de kleinste, eenzaamst - gelegen boerderijtjes, wonen
de kinders Verbauwen.
Die „kinders" zijn twee oude vrijgezellen van reeds een eind
in de zestig, broeder en zuster. Zij leven daar sinds heel hun leven,
en komen slechts zelden naar het verre dorp. Nu en dan eens
's zondags naar de vroegmis, of een enkelen keer in de week, als
het hoogst noodig is, misschien drie of vier keer in het jaar, voor
dringende boodschappen. Verder zien ze niets noch niemand. Zij
hebben geen familie meer, en houden ook geen knecht of meid.
Zelven doen zij al hun werk. De oude broer beploegt en zaait zijn
akker, de oude zuster zorgt voor de eenige koe, voor de twee
zwijntjes en de kippen. 's Winters zwingelt de broer ook nog een
beetje vlas. Het heet dat ze welgesteld zijn. Zij staan op het gehucht bekend als eigenaardige, ietwat zonderlinge, menschenschuwe,
maar ?n-brave-en -goede oudjes. De hoogst-zeldzame komst van
iemand op hun boerderijtje, 't zij uit het gehucht, uit het dorp
of uit den omtrek, is telkens voor hen een ontroerende, bijna
ontzettende gebeurtenis.

Op een najaarsochtend, terwijl Verbauwen dicht bij zijn huisje
aan het spitten is, ziet hij den dorpspostbode naar hem toekomen.
Bevreemd kijkt hij op. Nooit ontvangt hij iets met de post. Het
is jaren en jaren geleden dat de bode iets voor hem heeft meegebracht. De man vergist zich zeker.
Toch niet. Glimlachend komt de bode op hem af, en overhandigt
hem een dun wit vierkantje papier, luchtig zeggend:
— Kijk, boas Verbaauwen, 'k hê nou veur ou en veur ou zuster
euk-ne kier wa mee.
De boer plant zijn spade in den grond, kijkt schuw - wantrouwend
naar den bode op, veegt beide handen aan zijn achterbroek, en
neemt 't papiertje aan, met ietwat bevende stem vragend:
— Zeu! wa mag da wel zijn?
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— 0, niemendalle; d'ien of d'ander recommandoassie zeker. Ze
doen ons tegenwoordig leupen, boas Verbaauwen, doar 'n het-e
gien gedacht van!
En met een opgeruimd: Allo, de goên dag, en de nistigheid !" 1
flinkstapt de bode verder door, in de richting van een der groote
boerderijen, terwijl Verbauwen, 't papiertje tusschen zijn grove,
bevende vingers, hem even onbewegelijk en bedremmeld na blijft
staren.
Wat zou dat toch wel mogen zijn? Hij vertrouwt het niet. Hij
verwacht niets, heelemaal niets met de post. Nooit verwacht hij iets
met de post; nooit komt de bode op zijn hofje. En hij is ook
geenszins op die komst gesteld. De bode, dat is niet alleen de
man die brieven rondbrengt; 't is immers ook de man die schuldvorderingen int, en wel eens door zijn enkel verschijnen op een
boerderij waar hij niet gewend is te komen, den goeden naam der
menschen bij de buren over de tong doet gaan. Als hem nu maar
niemand uit de buurt gezien heeft?
Hij kijkt even bekommerd rond, legt er eindelijk zijn werk bij neer
en komt met het briefje in huis. Zijn zuster heeft hem al van verre
met den brievenbesteller zien praten en treedt hem ondervragend
tegemoet:
— Wa es er gebeurd dan? Wa hét de facteur ou doar gegeên ?
— 'K en weet niet, nen brief, we zillen ne kier kijken. Moar
loat ons binne goan, 't zoe ons almets iemand keune zien.
Zij stappen buigend onder den lagen deurboog naar binnen en
de broer legt het papiertje op de wit- houten tafel, bij het klein geruite, groenachtiglicht- gevende vensterraampje. De zuster neemt
het vol wantrouwen op, bekijkt het, keert het om, legt het weer
neer, terwijl de broer, boven op den zwartgerookten schoorsteen
naast het driehoekig Alziend Oog, waaronder staat-mantel,v
„God ziet mij" en „ Hier vloekt men niet" zijn houten brilkast
haalt. De zuster kan niet lezen, maar de broeder kan dat wel,
en schrijven ook. Voorzichtig neemt hij den ouderwetschen, grooten,
ronden bril uit het plat- houten kokertje, zet hem op, komt in de
groenachtige lichtvlak van het kleingeruite raampje, en neemt weer
het papiertje in de hand:
Hardop leest hij op 't dunne buitenstrookje het adres:
)

i) Naarstigheid.
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KINDEREN VERBAUWEN
Landbouwers.
Vannelaar. (Wulfhoek).
Een postzegel van één centiem plakt het strookje aan 't papiertje
vast. De ronde poststempel duidt aan dat het stuk uit Gent afkomstig is.
Met zijn trillende grove vingers vouwt de broer het strookje
om zonder het te scheuren, ontplooit het briefje, en leest heel
langzaam, met moeilijke, af en toe hokkende stem, de volgende
er op gedrukte mededeeling:
Gent, datum postmerk.
MM.
Hiermede nemen wij de eerbiedige vrijheid UEd. onze artikels
voor het aanstaande winterseizoen te aanbevelen:
Lakens en wollestoffen, matrassen en beddegoed, behangsels en
gordijnen, gemaakte mannen, vrouwen en kinderkleeren en op
maat, flanellen, lijnwaad en katoenen, druksels van alle kleur en
breedte, flanellen, ondergoed, lijfrokken, kousen, slaapmutsen,
fantaisie-artikelen, enz. enz., alles aan de goedkoopste mogelijke
prijzen die alle concurrentie uitdagen.
Te beginnen van 20 franken worden de verzendingen kosteloos
gedaan naar al de punten van het land. Eenen talrijke keus van
stalen zend men ook kosteloos op verzoek van de kalanten.
De artikelen waarvan men spijt heeft mogen binnen de acht
dagen weergezonden worden en zullen tegen anderen verwisseld zijn.
Hopende spoedig door uwe welwillende orders vereerd te worden
waarvoor wij u de meeste zorg en onmiddelijke verzending kunnen
waarborgen bidden wij u onze hartelijke groetenissen te aanvaarden.
Uwe verkleefde dienaars
A. C. VAN DE GENUCHTE en Co.
Met bevende vingers legt Verbauwen zijn grooten bril en het
papiertje neer, en kijkt zijn zuster ondervragend aan.
— Och Hiere, we 'n hên wij niets neudig, en as-e we iets neudig
hén we goan ommers bij Urzela Verghote, antwoordt de zuster
goedig.
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Ursula Verghote is de winkelierster -herbergierster uit den
Groenen 'alter.

— Nien, we 'n hên niets neudig; en woarom zoên w' ons goan
„verleggen." Urzela bedient ons goed, meent ook de broeder.
Even staan ze zwijgend en beteuterd in hun ouderwetsche goedig
geval na te denken.
-heidovrt
— 'K zoe ik die meinschen ulder briefke weere zenden, oppert
eindelijk de zuster.
— Joa moar, we moeten veurzichtig zijn, meent de broer. „We
'n kennen wij die meinschen niet en zulder 'n kennen ons toch
euk niet. Os w' ulder 't briefke weere zenden zonder iets bij te
schrijven zoên ze meschien keune peizen de w' ulder wa commendeeren. Ze zoên ons marsendiese 1 ) keune zenden, en we zoên 't
moeten betoalen."
— 't Es woar, antwoordt de zuster gewichtig.
— Gee mij pen en pompier, zegt de broêr zijn bril weer opzettend,
„'k zal ulder evelijngen 2 ) antwoorden dat 't ons spijt, moar da
we nou nog niets neudig 'n hên."
De zuster gaat zoeken in een oude kast waar borden, glazen,
lappen en kerkboeken rommelig door elkaar staan en liggen. Van
achter een naaikussen haalt zij een vuil zwart fleschje en een pennehouder met verroeste pen te voorschijn. Maar de inkt is tot den
bodem uitgedroogd en wat er nog van overblijft kleeft in droge
schilfertjes en korstjes aan het glas, en de pen is heelemaal verweerd en buiten gebruik. Zij vindt ook geen papier en nog minder
wat zij noemt een „kasken 3 ) en een „kopken." 4 )
— 'K zal d'r bij Urzela omme goan," zegt Verbauwen.
Maar meteen bedenkt hij zich. Neen, het is beter er niet in den
Groenen Yager om te gaan. Urzela is nieuwsgierig, ze zal willen
weten waarvoor het dienen moet, en wellicht zelve trachten hem
iets van wintergoed aan de hand te doen, terwijl hij toch geen
zin heeft iets te koopen, omdat hij het niet noodig heeft. Ook
in 't ander winkel•herbergje De Kraai wil hij niet gaan. Daar heeft
men hem eens, jaren geleden, bedot met een levering verdord
.

z) Marchandise.
2) Onmiddellijk.
3) Enveloppe.
4) Postzegel.
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zaailijnzaad, en sinds zet hij er geen voet meer over den drempel.
Wat dan? .... In de kleinere werkmanshuisjes en hoevetjes bezit
voorzeker ook niemand schrijfgereedschap. Enkel op de twee groote
boerderijen zal hij 't vinden.
— Weet-e watte? 'K zal d'r noar Vermeulen's omme goan,
zegt hij.
Maar Vermeulen's boerderij, de naast gelegen der twee groote
pachthoeven, ligt toch nog ruim een half uur loopens daar vandaan, en hij kan er zoo maar niet op bloote voeten in zijn klompen
en met vuile werkkleeren aankomen.
— Gee mij mijn zondagsdijngen, verzoekt hij zijn zuster.
Zij vergezelt hem op de kleine ;,voutkamer " waar zij beiden in
afzonderlijke bedden slapen, en haalt zijn zondagskleeren uit de
ouderwetsche kleerkast.
Zoo spoedig mogelijk maakt hij zich klaar. Maar als hij weer
beneden in de keuken komt, verzekert de zuster dat hij onmogelijk
vóór etenstijd terug kan zijn. Zij zal zich liever met het „noenmaal"
wat haasten , zoodat hij gegeten heeft vóór hij weggaat.
— As 't moar niet te loat 'n wordt! As ze al moar gien goed
verzonden 'n hên ! vreest hij.
— 0 'k en peis 't toch niet, antwoordt de zuster, hijgend van
gehaaste inspanning.
Weldra zitten de twee oude sukkelige goedaards aan tafel. Zij
bespreken het geval, en hoelang het nu wel zou geleden zijn sinds
den laatsten keer dat de postbode iets voor hen meebracht.
— De baste kier dat hij hier geweest hêt was 't mee dien brief
van den nootoarus achter de deud van nonkel Justien, da zal te winter
komende vier joar en half zijn, verzekert de broer.
— Hoe dat die meinschen toch weten wie dat-e wij zijn en woar
dat-e wij weunen! verbaast zich de zuster, doelend op het advertentiebriefje.
Ook de broer begrijpt er niets van. De naam van die menschen
is hem totaal onbekend, en zeker heeft hij er nooit van zijn leven
iets gekocht.
Hij maakt haastig een eind aan zijn maaltijd, slaat een kruis,
staat op van tafel en trekt naar Vermeulen's boerderij.
— Kijk kijk, wie da we doar hén! glimlacht vriendelijk Cordula,
boer Vermeulen's flinke knappe dochter, terwijl Verbauwen, na
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aan de deur belet gevraagd te hebben, bedeesd en schuchter
binnenkomt.
— Kerdule, zoe -je m nie ne kier willen ulderen inpot lienen,
en 'n pen en 'n velleke pompier? vraagt Verbauwen.
— Bah joa ik, mee plezier, glimlacht weer de dienstvaardige knappe
meid. ,,Zet ou Verbauwen, zet ou, jongen." En terwijl zij netge
de mooie, ouderwetsche glazenkast, die in een hoek-vragdeuit
der ruime boerenkeuken staat, gaat halen, lacht zij schalkschondeugend:
— Nen brief veur 't lief? Goa -je meschien treiwen, Verbauwen?
Onnoozel lacht hij eventjes tegen, met een kindschen glimlach
die zijn bruin- brokkelig gebit laat zien. Wat ziet ze 'r flink en
bloeiend uit die Cordula met haar frisch gelaat, haar krullende
blonde haren en haar groote, stralende blauwe oogen! Het is een
bloem, denkt Verbauwen. Hij trouwen! Zijn tijd is lang voorbij
en nooit heeft hij zoo'n mooie meid als zij in de armen gehad.
Hij schudt zijn hoofd als voor een al te flauwe zottigheid, en
vraagt of zij hem misschien ook een „ kasken " en een
zou willen verkoopen.
Die krijgt hij voor niet, met nog een borrel op de koop toe.
Het zijn toch zulke allerbeste menschen, die Vermeulens! En welgemoed keert hij spoedig weer naar huis, en schrijft er dadelijk,
geholpen door zijn zuster, met een langzame hand, die beeft van
inspanning, den volgenden brief:

,,kopkeu

"

Vannelaer, den tweeden van Otober negentienonderd en dreië.
Mijn eer,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten als dat ik
uwen brief wel ontvangen eb maar dat het mij spijt alsdat ik bij
u noar den winkel niet kan komen omdat ik en mijne zuster voor
den winter al geriefd zijn en dat wij ook altijd onze waren koopen
bij Urzela Verghote uit den groenen jager die ons altijd goed en
treffelijk bediend eeft. Als het moest gebeuren dat Urzela Verghote
kwam te sterven of dat zij moest uitscheen van winkel ouden of
dat wij ons om deen of dandere reden moesten verleggen dan
zullen wij eens naar uwen winkel komen kijken om te zien of dat
wij doar ons gerief zouden kunnen vinden maar nu Mijn eer mogt
gij ons toch geen marsendieze zenden want wij en zouden niet
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weten wat mee gedoan en wij zouden ze u weeromme moeten
zenden en wij en zijn geen menschen die geerne iets weeromme
zenden als wij het eenmaal ontvangen ebben. Zijt dus zoo goed
Mijn eer van ons geen marsendieze te zenden maar van te wachten
totdat wij eens met gelegenheid naar uwen winkel kunnen
komen.
Wij bidden u onze artelijke groetenissen te aanveerden.
uwen dienaar
JUDOCUS VERBAUWEN

en zijne zuster BARBARA VERBAUWEN, landbouwers te Vannelaer
(in den Wulfhoek.)
De broer herleest nog eens den brief voor zijn zuster, ontvangt
haar goedkeuring en vouwt hem zorgvuldig met het advertentiebriefje in 't „kasken," waarop hij ook 't adres schrijft en het
kopken " plakt.
Nu komt de gewichtige vraag hoe ze den brief zoo spoedig
mogelijk naar zijn bestemming zullen krijgen.
— Wachten tot morgen, en de facteur op zijn ronde mee
gêen , stelt de zuster voor.
— As 't moar niet te loat 'n wordt! As er al moar gien goed
verzonden 'n es! vreest weer de broeder.
Ook bij de zuster komt die vrees weer op, en zij besluiten dat
de broer maar liefst terstond met den brief naar 't postkantoor
in 't verre dorp zal gaan.
En nog eens gaat de broer, en eerst met schemeravond komt
hij doodmoe op het hoevetje terug. Hij heeft aan den postmeester
gevraagd wanneer de brief op zijn bestemmingsplaats zou wezen,
en de postmeester heeft hem de verzekering gegeven dat hij er
reeds den volgenden ochtend vroeg besteld zou worden.
— As hij moar nie verloren 'n geroakt, vreest de zuster.
— Hij zoe moete gestole worden, of den trein woarmee dat hij
vertrekt zoe moete verongelukken, meent de broer.
— Of 't postkanteur afbranden.
Zij moeten zelven even lachen om hun al te somber- overdreven
veronderstellingen, en gaan vreedzaam en gerust naar bed.
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— Wonder of da z' hem al zoén hén? is 's anderendaags ochtends•
broeders eerste vraag.
— 'K peis 't wel, meent de zuster.
— Joa moar veronderstel ne kier dat de fakteur hier van den
uchtijnk mee ne heule pak goed aankomt!
De broer vertrouwt het toch niet heelemaal en onder 't spitten
op zijn akker denkt hij er verder over na. Nu en dan gluurt hij
om zich heen of hij soms den postbode ziet komen.
0! wat 'n schrik opeens! Daar komt werkelijk de postbode over
den verren weg met een lijvig pak onder den arm.
Het slaat hem van ontroering in de beenen, hij loopt den bode
te gemoet.
— Veur mij? roept hij van op een afstand, heesch van angst.
Gelukkig niet! De bode schudt het hoofd en flinkstapt door in
de richting van Vermeulen's hoeve.
Maar broer kan er niet meer van werken. Hij zou toch willen
weten of de brief wel aangekomen is. Had hij nu maar eventjes.
den bode aangesproken om te vragen of er niets gebeurd was met
de treinen. Maar de bode is reeds verre weg en keert dien kant
waarschijnlijk niet terug.
'n Idee 1 't Is Vrijdag en elke Vrijdag gaat Urzela Verghote's
oudste zoon met den eersten ochtendtrein naar de stad en keert
om elf uur terug. Het is elf uur. Eventjes gaan informeeren in
den Groenen Jager.
De spa wordt in den grond geduwd, en dwars over het veld
stapt Verbauwen naar het herbergje toe. Hij heeft wel geen geld
op zak om een borrel te betalen, maar dat komt er niet op aan,
hij is er goed voor en hij zal hem „plakken." 1
)

De zoon is werkelijk reeds terug. Op 't oogenblik dat Ver bauwen het herbergje binnen treedt, komt de zoon, met vollen
mond iets etend, hem uit het keukentje naast de gelagkamer te
gemoet. Maar niet zoo gauw heeft hij Verbauwen gezien of daar
proest hij in een schaterlach uit, en keert zich om naar 't keukentje,
roepend:
— Moeder! moeder! kom ne kier, hoast ou! Hij ès hier!
— Wa wa wa gebeurt er? brabbelt Verbauwen, angstig- verbluft.
i) Op crediet nemen.
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— Dien brief, dien brief die ge geschreven hét! schatert de
door zijn proestlachen heen.
Verbauwen krijgt een kleur onder zijn oude, rimpelige, geel getaande huid, en staart nu stom, met klimmende verbouwereerdheid naar Urzela Verghote, die ook schoklachend te voorschijn
komt. Haar heele dikke lijf, met ronden puntbuik en zijlings afzakkende borsten, staat als 't ware op zichzelf, in een inwendig
geklok als van henne- gekakel te dansen en te trippelen, en haar
kleine zwarte oogjes schreien van de pret in haar gezwollen rood
gezicht dat van de pokken is doorhageld. In haar rechterhand
houdt zij een verkreukeld velletje papier, dat Verbauwen dadelijk
als zin brief herkent.
— Ê è ês hij toch angekomen? vraagt hij, verwilderd.
Dan vertelt hem de zoon, door zijn lachen heen, hoe of 't gegaan is.
Dat huis waar hij naar geschreven heeft, is ook het huis waar
z ij hun waren koopen. Daar is hij van morgen geweest, en meneer
heeft hem den brief getoond en meegegeven. Het heele magazijn
heeft er zich krom over gelachen.
— Geeft 'em mij weere! geeft 'em mij weere! roept Verbauwen
zoon

dringend.
De vrouw geeft hem den brief, nu met haar beide handen , als
in een kramp van pijn, haar schoklachend puntbuikje vasthoudend.
Verbauwen is er al mee buiten en stopt hem diep verborgen
in zijn zak.
Bij den drempel van hun huisje staat zijn zuster op den uitkijk.
— Woar zij je geweest dan? vraagt ze, 'k begon ongerust te worden.
— Ne kier toe an de Groene -7oager, antwoordt hij, zoo gewoon
mogelijk doende.
— Om 't informeeren, bij de zeune? raadt ze.
Hij knikt van ja.
— Enne.... was hij mee den trein al weere thuis?
Weer knikt hij zwijgend ja.
— Zeu dat den brief woarschijnlijk euk zal angekome zijn?
— Zeker, heul zeker, bevestigt hij.
— Gelukkig l zegt ze. „'K wierd al schouw, 'k hê doar van verre
de fakteur mee ne pak zien veurbij goan en 'k miende woarachtig
dat 't veur ons was. Kom, we goan eten, de pap wor kaud."
Zij zitten aan tafel, bidden en eten.
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Dan veegt de broer zijn mond af, en verklaart met nog een
trilling de stem:
— Urk ne kier, 1) we 'n goan doar nie mier op antwoorden
as er hier nog van die pompieren komen. Ne meinsch ontstelt er
hem in en 't en es de moeite nie weird. 'K hé d'r woarachtig nen
dag en half mijnen tijd an g'hangen en 'k mage nou nog noar
Vermeulens die pen en dien inpot goan weere droagen. Da ze 't
in de gebuurte moeste weten ze zo @n ons nog uitlachen toe. .
V.
Lauwegem tegen Baevel.
Acht ure 's morgens. Een lauwe vroege lentedag over het stille
dorp. Geen boompje nog heeft bladeren, maar de knopjes zwellen.
Men voelt herleving in de lucht. Het ruikt naar komende lente.
Een innerlijk juichend gevoel, dat de oogen doet glinsteren, dat
aanspoort om te rennen en te vliegen, naar buiten, verreweg naar
buiten, als de uitgelaten vogel in het wijde veld, en daar met
volle teugen frissche lucht te ademen, nog meer, nog meer, nog
altijd meer, tot in een roes van duizeling en zalig -dronkenheid.
Maar droevig treft mij als contrast tegen dat ruim gevoel van
blijde vrijheid, een zware drukking van belemmering, die langzaam
over 't dorp komt hangen.
Vandaag zal 't dorpje niet in heerlijk ruime buitenlucht zijn volle
vrijheid vieren: vandaag komt de heerlijke vrijheid van buiten
zich tusschen benauwende muren gevangen geven.
Het is vandaag militieloting.
Uit alle omringende dorpen en gehuchten zullen ze straks aan
gaan komen, hier, naar het hoofddorp van 't kanton, al de vrije,
gezonde, stoere kerels van negentien en twintig jaar. De een na
de ander zullen ze worden opgeroepen, de hand steken in 't trommeltje, en er, onder den vorm van een klein papieren rolletje,
hun lot, waarlijk hun levenslot uit te voorschijn halen. Voor velen
zal het weer de vrijheid, de uitgelaten -blijde, stormende vrijheid zijn.
Voor anderen zal 't jarenlange slavernij en gevangenschap wezen.
i) Hoor eens.
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Daar komt de eerste bende reeds.
Wat! nu al dronken! Zij spannen met hun vijftien of twintig
de volle breedte van de straat af, en zingen, stampvoetend - brullend :
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez anneal Oez Anneal
Wij zijn al van Leopold!

Schel gekleurde papieren pompons en bloemen tooien hun ronde
hoedjes of petten, en woest slaan de hoofden heen en weer en
achterover als om die hinderende dingen van zich af te zwaaien.
Het is of die bloemen hen prikken. Zij doen als jonge wilde stieren,
die in een corrida de stekende banderillos uit hun bloedende nekken
trachten te schudden.
't Is vreemd, maar hun woeste opgewondenheid lijkt mij toch geen
dronkenschap. Het is iets anders. Die begloeide gezichten, die ver
eens wegkrimpend als van schrik, dan-wilderstanéog,u
weer uitpuilend - fonkelend als van toorn, en dan dat wringen der
gelaatsspieren, als onder plotse vlijmsteken van fyzieke pijn, het
is iets anders, iets anders.
Een korte, wreedaardig-woeste scène maakt me duidelijk wat het is.
Met de wilde bende mee, op zij tegen de huizen, loopen twee
vrouwen, die, uit groote platte manden, de schelgekleurde papieren
pompons en bloemen verkoopen. Eén enkel loteling is er nog
onder de heele bende die zijn pet niet heeft versierd, en de beide
vrouwen dringen sarrend om hem heen, opdat hij ook doen zou
zooals de anderen.
Hij wil niet. Telkens, onder het stampvoetend brullen en zingen,
weert hij de naar hem uitgestoken bloementrossen af, hoofdschuddend
dat men hem met rust moet laten. Hij heeft geel -blonde, bijna
witte haren, en een rood en rond gezicht vol bruine sproeten.
Lichtgeel ook zijn de wimpers, en daaronder lijken de vreemd hardblauwe oogen bijna zwart, met iets angstwekkends in hun verwilderde uitdrukking.
— Kwoipt yoen oik'n blommetjie, jongen. Junt ons oik'n stuvertjie.
Toe, 'n zie ne keir zoi gierig niet, plagen en zaniken de vrouwen.
Het zijn Westvlaamsche, van dat soort die altijd met kermis gasten en met lotelingen meeloopen, de eene lang en mager, met
scheele oogen, de andere dik-rond en kort, met een reusachtig-
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vooruitgestoken zwangerbuik, waarop haar breede, platte mand
ten deele rust.
— Kiek, jongen, pakt ditte, 't es voir niets, plaagt de dikke,
den loteling een roode en groene rank bijna in het gezicht
houdend.
Plotseling keert hij zich om, de vuisten gebald, den nek ingedrongen, de harde oogen vlammen-schietend.
— Nondedzju! es 't hoast gedoan ! .... En vóór de vrouw den
tijd heeft achteruit te wijken geeft hij een schop op de mand dat
de bloemen er als een kleurenwolk uit opstuiven, en kwakt haar
zelve met een razenden vuistslag in 't gezicht ten gronde.
De dikke vrouw heeft een moordgil geslaakt, de lange scheele
magere vliegt dreigend en vloekend, als een furie op den loteling
af. Maar in een oogwenk ligt zij ook omver midden haar vertrapte
bloemen, en allen nu, de heele bende, solidair met hun kameraad,
omringen met razend geschreeuw de twee huilende, gillend -neergesmakte vrouwen. En woord nog maar, één blik van opstand of
van dreiging, en de verwoede lotelingen trappen en slaan ze alle
bei te pletter.
Doodsbang vouwen de vrouwen smeekend hare handen.
— Ach Heir 'n slaot ons toch niet dwoid! Ach Heir 'n slaot
ons toch niet dwoid!
— Teven! schreeuwt knarsetandend de witharige loteling. En
hij geeft ze ieder waar ze liggen nog een afschuwelijken schop,
die ze weer moord doet huilen.
Dat is het wat ik in de oogen en op de gezichten had gezien:
geen dronkenschap; wreedaardigheid. Al het slechte wat in 't diepste
van den mensch verborgen ligt plotseling opgestormd onder den
vlijmenden prikkel van gevreesde dwingelandij en onrecht. Het
mogelijk beroofd worden van hun vrijheid, de afkeer van het
gedwongen soldaten-leven, het onherroepelijk almachtige en fatale
van de loting, dat alles gist en kookt in hen, en maakt hen bang
en laf, en toornig en wreedaardig. Ze woeden en ze razen. Niets,
't zij sterk of zwak, mag hun in den weg komen te staan vandaag,
of zij zullen het verbrijzelen. Zonder zich nog met de neergetrapte
vrouwen te bemoeien grijpen zij weer elkanders armen vast, en
stormen verder door het dorp, stampvoetend -brullend in wild
gezwaai van armen en van hoofden:
III
4.4
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Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez armes ! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

Zoo zijn de kerels van Baevel, de kerels uit de bosschen, de
van ouds bekende woestelingen ! ... .
Daar komt een tweede bende, in tegenovergestelde richting. Het
zijn de kerels van Lauwegem! .... Talrijke nieuwsgierigen, die de
komst der vreemde lotelingen op hun dorpels stonden af te wachten,
trekken haastig weer binnen en sluiten hun deuren.
Men vreest voor vechtpartijen. Ieder jaar, zonder eenige reden,
uit louter woeste traditie, vechten de lotelingen van Lauwegem
tegen die van Baevel. Dat is al zoo van in den tijd der oudsten
uit het dorp, en niemand herinnert zich hoe of waarom het voor
de eerste maal begon. Dat is als 't ware iets waar ze van beide
kanten mee geboren en grootgebracht worden. Een Baevelaer vecht
tegen een Lauwegemmer, blindelings en instinctmatig, zooals een
kamphaan tegen een anderen kamphaan.
Afschuwelijk brullend en zwierend stormen de twee benden op
elkander af. Beide partijen, arm aan arm in hun volle breedte uitgespannen, vullen de heele straat. Vlak voor 't gemeentehuis rukken
zij brieschend in elkaar, en even lijkt het op een moordend gevecht,
met daverend voetengebeuk, met wild- gezwaaide vuisten en razend woest gegil.
Doch neen ..... ditmaal vechten zij niet. Hoe het komt begrijpen
zij zelven niet, maar zij zijn even draaiend door elkaar gestoven,
en 't oogenblik daarna bevinden ze zich weer arm aan arm, bende
bij bende wildjuichend en stampvoetend, brullend als bezetenen:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

Even keeren zij zich op een afstand tot elkander om, uitdagend,
in nog woester gebeuk en gebulder naar elkander met de knuisten
zwaaiend, en dan zwieren ze weer door, elk van zijn kant, in ruwe,
brute onbewustheid hunner gevaarlijk-kwaadaardige, collectieve
macht. Verbaasd komen de dorpelingen weer op hun drempels
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staan, en staren de brullend-aftrekkende benden na, niet begrijpend
waarom ze ditmaal niet gevochten hebben.

Tien uur. Het heele dorp is vol drukke beweging. Van alle omliggende gemeenten zijn de lotelingen nu aangekomen. Zij staan
dicht op elkander gepakt, boven in de groote zaal van het gemeentehuis, waar de arrondissements- commissaris, per rijtuig uit de stad
gekomen, de loteling presideert. Hij zit in 't midden aan de groene
tafel, waar anders de vergaderingen van het gemeentebestuur plaats
hebben. Het is een man van reeds gevordenden leeftijd, een kalm,
deftig gezicht met mooien langen grijzen baard en ernstige oogen.
Rechts van hem fungeert de politie-commissaris die de namen der
lotelingen afroept. Links zit de secretaris te schrijven. Midden op
de groene tafel staat de trommel onder bewaking van den dorpsveldwachter. Twee gendarmen in groot uniform, met hooge kaplaarzen en hooge haren mutsen, handhaven de orde.
Loom en onhandig, 't gezicht gloeiend, met zijn schel - gebloemde
pet tusschen de vingers, treedt de loteling op. Hij zegt nog eens
zijn naam, terwijl de veldwachter met een kruk den trommel rond
doet draaien. Als droge noten hoort men de opgerolde loten door
elkander reutelen. Een luikje wordt geopend en de loteling steekt
zijn hand in den trommel. Hij haalt er een klein houten kokertje
uit, dat hij aan den commissaris overhandigt. In dat kokertje zit,
op elkaar gerold, zijn lot, zijn levenslot. Langzaam en kalmt duwt
de commissaris met een stokje het opgerold papiertje uit het kokertje,
ontvouwt dit, spreekt met heldere stem een nommer uit, en geeft
't papiertje aan den loteling.
In de ruime, volle zaal, telkens een dof rumoer van dieptrillende
emotie. De loteling, half duizelig, begrijpt eerst niet. Is hij „er uit ?"
Is hij „er in?" Eensklaps begrijpt hij, en begint handenwringend
te snikken, of van uitgelaten vreugd te bulderen. Hij dondert naar
beneden als hij een goed nummer heeft getrokken, zwaait juichend
en schreeuwend van blijdschap met zijn bebloemde pet waarop
hij 't nummer vestigt, valt buiten in de armen van ouders en
vrienden, die schreiend van angstige ontroering op den uitslag
stonden te wachten. Hij laat zich van onder tot boven optooien door
de bloemenvrouwen, hij geeft haar alles wat zij vragen, hij gooit zijn
laatste geld te grabbelen, hij holt, als gek, met verwanten en vrienden
het dorp in, schreeuwend zijn nummer, lachend, snikkend, juichend:
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— D'r uit! d'r uit! 'K ben d'r uit!
Om de twee of drie minuten komen zoo de lotelingen naar beneden. Enkelen zien bleek als een lijk en houden zich aan de trapleuning vast; anderen stampvoeten, knarsetanden, ballen vloekend
en razend de vuisten. Er zijn er die woest willen vechten tegen
al wie hen omringd, er zijn er die op straat, midden in het volk
als zwakke kleine kinderen wanhopig onder hun gebloemde petten
staan te schreien. Er zijn er die men met geweld moet wegsleuren
om ongelukken te vermijden, en er zijn anderen die als krank
zich heen stormen, snik - schreeuwend dat ze zich-zingevór
gaan verdrinken, met woede van zich afwerend de huilende vrouwen
en kinderen die smeekend aan hun kleeren hangen vastgeklampt. Soms
is het niet te onderscheiden wie „ er uit" en wie „er in" is. De
gewone, natuurlijke uitingen van vreugde -en-smart- gevoelens zijn
door elkander geschokt, omgekeerd en ontaard, de rampzalige
schaterlacht en de gelukkige schreit, of beiden schateren en huilen
beurtelings en door elkaar, als in steeds herhaalde, hoe langer
hoe akeliger wordende aanvallen van waanzin.
Alleen de woestheid blijft, wreedaardig. Het opgezweepte, los geketend diermensch eischt zijn rechten.
— Lauwegem tegen Baevel!
Lauwegem tegen Baevel! De loting is gëeindigd en alom weergalmt nu die strijdkreet, terwijl de menschen weer van schrik
hun deuren sluiten. De traditioneele vijanden zoeken elkaar en
willen vechten; zij schamen zich over hun vluchtige zwakheid van
daar straks. Het gaat niet aan dat de lotelingen van dit jaar laffer
zouden zijn dan die van de voorgaande jaren. En plotseling is 't
één afschuwelijke en blinde mêlée, met rechts en links, als vale
weerlichten, boven de gebloemde hoofden opflikkerende messen.
Veldwachter en gendarmen springen toe, trachten te scheiden.
Maar het helpt niets, de wilde beesten worstelen en brullen, de
messen glinsteren en zwaaien, de knotsen beuken en de voeten
schuren, tot er eindelijk een neerploft, die als dood blijft liggen.
Het is een Baevelsche! Het is die dikke roodkop met zijn witte
haren, die de twee bloemenvrouwen mishandelde.
Zijn makkers staken het gevecht en gansch bebloed tillen zij
hem op. Het is een nederlaag voor Baevel en een triomf voor
Lauwegem. Dreigend en razend ballen de Baevelaers vol haat en
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wraakzucht hun vuisten naar de Lauwegemmers, die spotzegevierend aftrekken.
Hun juichgebrul doorbuldert heel de lange straat, de bebloemde
petten en hoeden zwaaien en zwieren als een wemelvlucht van
schitterend-gevlerkte vogels boven de woest-slingerende koppen,
en als een moordenaars-getier slaat hun gezang woest-dreunend op
tegen de in schrik gesloten huizen:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

VI.
Het Hofje.
Peetje Raes staat aan 't hoofd van de bedelaars-bende....
Het is een oud, krom-gebogen mannetje, steunend op een krukkestokje. Een dikke zware pet bedekt altijd zijn hoofd, en daaronder
komt een klein gezichtje uit, een schraal verlept kindergezichtje,
grijsgrauw, met stekelig ongeschoren stoppelbaard en 't eene rimpelige naast 't andere. Maar fel loeren de kleine zwarte oogjes, en
een voortdurende trilling beweegt de kin, alsof het ventje, in onophoudende verontwaardiging, nijdige, half uitgesproken pruttelwoorden brabbelde. Nooit draagt hij een buis of jas: altijd een
ouderwetsche, verkleurde blauwe kiel, die langs achter optrekt en
van voren tot aan zijn magere, knokkelige knietjes hangt. Zijn
broek, die slechts tot aan de enkels reikt, is van een vaalgroene,
verschoten stof, en zijn voeten steken in dikke, geelachtige wollen
sokken, en in hooge lompe klompen zonder riemen.
Hij is de oudste van de bende, en hij is ook de stoutste. Daarom
staat hij aan 't hoofd. Al de anderen, mannen, vrouwen,
kinderen, volgen hem steeds gedwee, doen alles wat hij hen voor
Hij is het, die de zes uitgangen der week heeft ingedeeld-doet.
zooals ze thans bestaan: 's maandags in den kom van 't dorp,
's dindags naar de Boschstraat, 's woensdags naar den Kermhoek,
's donderdags naar 't Muizenhol, 's vrijdags naar 't Peperhol,
's zaterdags naar 't Luizegevecht, 's zondags zich verlustigen.
Hij is 't die aan de bellen trekt, en zoodra de deur opengaat in
't nijdig bibberen van zijn kinnebak monotoon begint te mummelen :
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Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam,
Ons toekome uw rijk,
Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel enz. enz.

Het eerst krijgt hij zijn cent of halven stuiver, en vóór hij
verder gaat blijft hij beneden aan de trappen wachten, om te zien
of al de anderen ook wel 't hunne krijgen.
Hij is het die beslist hoeveel en wie er telkens zullen meegaan.
De gansche groep komt hem 's ochtends vóór zijn huisje afhalen.
Hij telt ze met zijn stok en is er een te veel, of een dien hij er
niet bij verlangt, onverbiddelijk wordt de indringer teruggezonden.
Zij vormen doorgaans een bende van achtien of twintig, haast
allen oudjes of gebrekkigen; de mannetjes in allerlei verkleurde
en gescheurde plunjes, de vrouwtjes onveranderlijk gehuld in uitgerafelde lakensche kapmantels, waarvan de eenmaal zwarte kleur
door jarenlange dracht in alle weer dofvaal-of-groen geworden is.
Zoo loopen ze, strompelend en knie- knikkend, van huis tot huis
in het geklepper hunner klompen, gebeden mummelend. De
vrouwtjes houden altijd, als uit schaamte, hun gezicht onder de
groote kap van hun mantel verborgen. De oude Raes duldt trouwens
niet dat zij die zouden neerlaten, ook niet in 't heetste van den
zomer. Dat betaamt niet, beweert hij. Hij waakt steeds ten strengste
op het gepast decorum van de bende. 's Winters, als het koud
is, loopen de mannetjes met biggelende pareldruppeltjes onder aan
hun neus, en dat doet hij hen telkens afvegen, uit een soort trots,
omdat de menschen anders met hen zouden lachen.
Buiten het dorp volgen zij de kronkelige zandwegen naar de verre
gehuchten. De lamentabele gebukte bende loopt als een trage
armoedige rouwstoet tusschen de weelderige korenakkers, waar roode
en witte en blauwe en paarse zomerbloemen tusschen de zacht -wuivende,
zeegroene halmen schitteren. Zij openen de piepende hekken der
rijke boerderijen, waarvan de woonhuizen zoo frisch en lachend
staan te blinken midden in het groen der omringende boomgaarden;
zij hooren de honden verwoed blaffen en de hoenders verschrikt
kakelen, zij komen in 't geklepper hunner klompen op 't plankiertje
vóór den gevel, waar zooveel mooie lieve bloempjes onder de groen
klein geruite raampjes staan te bloeien.
-geluikt,
„Onze Voader die in de hemelen zijt ", begint Raes met holklin-

'N DORPJE. 687

kende stem voor te mummelen, terwijl zijn groote, rustelooze kin als
van verontwaardiging beeft en bibbert .... En de boerin komt voor,
verveeld en met barsche manieren, toch zonder de gewone giften
te durven weigeren: nu eens een klein zakje met meel, dan een
korfje aardappels, dan nog een keteltje met melk. Een enkele maal
gebeurt het ook dat zij allen mogen binnenkomen, en aardappels
en pap eten, uit groote aarden kommen. Twee of drie keer in 't
jaar: op Meiavond, op Kerstdag en op Nieuwjaar, krijgen zij eieren
en spek.
Zuchtend en te zwaar beladen komen zij doorgaans van hun
tochten buiten 't dorp terug. Maar van een boer is nu eenmaal nooit
geld te krijgen. Na afloop van den uitgang is er algemeene vergadering bij Raes, en daar wordt het „goed" verdeeld. De eenen
bewaren 't om 't te gebruiken, de anderen gaan het verkoopen. En
tot den volgenden dag gaat de bende weer uiteen.
De zondag is hun rust- en genot-dag, evenals voor andere menschen. En zóó sterk zijn ze aan elkander gewend en zóó innig aan
elkaar verbonden, dat zij ook het grootste gedeelte van dien dag
liefst samen doorbrengen. Na de hoogmis vergaderen zij in Peetje
Raes' huisje, en leggen ieder een paar stuivers uit. Een der vrouw
wordt naar 't naaste herbergje gezonden. Voor de mannetjes-tjes
brengt zij een pot jenever, en voor de vrouwtjes een flesch „mee
1 ) mee. Gezellig zitten ze weldra te vertellen en te lachen-tjeskon
onder 't lepperen aan de glaasjes. En het duurt niet lang of Peetje
Raes raakt opgewonden. Zijn kleine stoute oogjes glinsteren, zijn
kin gaat zenuwachtig-bevend, als 't ware bijtend, op en neer. Hij
zwaait met zijn kruk en begint te pochen dat hij rijk is. De anderen,
die dat kennen, lachen. Maar hij maakt zich boos en komt met fonkelende oogen midden in zijn slorsig huiskamertje staan, met al de
anderen, half bang, half spottend om hem heen gehurkt.
— Watte! gilt hij; watte! dat 't gie woar 'n es! En terwijl hij
driftig op zijn borst slaat, bijt zijn verontwaardigd-bevende kin
zenuwachtig op en neer:
— Haha! ze zoen mij willen in 't Oarmhuis hên, moar ze'n hên
d'r mij nondedzju nog niet! Rijke ben ik nondedzju! zeu rijk as de
"

i) Mengsel van punch en jenever.
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paster! zeu rijk as den burgemiester! Veur niemand 'n moe 'k mij
zjeneeren, nondedzju! Mijn fortune ligt op heul de weireld rondom
mij! 'K en moe moar goan en pakken! Overal woar da 'k kome ben
ik wel gekomen en den b'ron en de paster nemen ulderen hoed veur
mij af 1 Joa, nondedzju 1 ze nemen hem af, en de baronesse trek mij
eugskes en ze lach noar mij as ze mij ziet! Watte l mij in 't
Oarmhuis willen hen! Hier zal ik blijven, hier in mijn kastiel,
nondedzju! mee heul mijn fortune, zeu lank of da 'k leve!
De andere bedelaars, door den drank en door zijn roezig schreeuwen
opgewonden, gillen en lachen weldra mee, in uitgelaten pret. 0,
die Raes, als hij dáárover begint, — het Armenhuis — waar burgemeester en pastoor eens getracht hebben hem in te krijgen,
dan is hij niet meer te houden, dan wordt hij als gek van ver
woede. De oude, rimpelige gezichten der mannetjes-ontwardige
ontspannen zich van vroolijkheid; een blos van lang verleden jeugd
komt weer herleven op de verlepte tronies van de vrouwtjes. Doch
Peetje Raes, meer en meer opgezweept door den drank en zijn
eigen lawaaimakerij, vindt weldra zijn huisje te eng voor de uiting
zijner onstuimige gevoelens: hij vliegt naar buiten, en daar,
midden op straat, vlak vóór het krot waar hij woont, troept hij
al 't gepeupel bij elkaar, en snoeft en brult er al zijn rijkdom uit,
en al zijn verstand, aldoor uitdagend-zwaaiend met zijn krukke-stok,
onder zulk heftig hoon -en-spotgelach, dat de anderen hem eindelijk
met geweld weer moeten binnentrekken, om onaangenaamheden
met de politie te voorkomen. De vrouwtjes eindigen meestal met
hem uit te kleeden en hem in zijn bed te leggen, waar hij dan
nog een heelen tijd ligt te vloeken en te kinne-sidderen , tenzij
dat hij, eensklaps ondeugend -geprikkeld door de behandeling der
vrouwtjes, schuine grapjes begint uit te halen, en schaterlachend
rechts en links aan 't pakken en aan 't grabbelen valt, snoevend
dat hij zich nog voelt als een van driemaal zeven, en dat ook
dáárin niemand hem de baas kan zijn.

,

Aan den hoek der Zijstraat, waar in haar vuile, kleine krotjes,
heel de bedelbende woont, en der Groote Dorpstraat, waar de
nette menschen wonen, staat, aan den ingang van de statige
populierendreef, de prachtige woning van meneer en mevrouw
Christiaens-de Maertelaere.
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Meneer Christiaens-de Maertelaere is een gefortuneerd ex- handelaar
in granen en in zaden. Met heel weinig in zijn jeugd begonnen,
heeft hij op gevorderden leeftijd een aanzienlijk vermogen verzameld.
Hij heeft den goeden tijd gehad, toen de rogge op de groote
markten van de vijf en twintig tot de dertig, en de tarwe van de
vijf en dertig tot de veertig frank per hectoliter gold. Vreemd
toch dat de boeren, die ook denzelfden „goeden tijd" mee doormaakten, en eigenlijk het graan teelden, dat, eenmaal in de handen
van meneer Christiaens-de Maertelaere, op de markt zulke mooie
prijzen haalde, voor het meerendeel niet rijk geworden zijn; maar
dat ligt misschien aan hun eigen schuld, en niet aan die van meneer
Christiaens-de Maertelaere die er wèl rijk mee geworden is
Hoe het ook zij, meneer en mevrouw Christiaens-de Maertelaere,
gefortuneerd, kinderloos en oud, hebben de behoefte gevoeld ook
iets te doen voor het dorp waaraan zij zooveel te danken hadden,
en willen hun erkentelijkheidsgevoel vereeuwigd zien onder den
vorm van een liefdadigheids- inrichting.
Het hindert en verdriet hen dat haar, in de Zijstraat, vlak naast
den grooten tuin van hun heerlijke woning, een rumoerige bende
van bedelaars nestelt, die het den deftigen inwoner tot schande
maken, telkens als er over zijn geboortedorp gesproken wordt.
Meer dan eens, op zomer-zondagavonden, wanneer meneer en
mevrouw Christiaens-de Maertelaere in hun open achter -verandah
van de zachte schemering zitten te genieten, is hun rust door
geharrewar van drank- of vechtpartijen gestoord geweest. Daarom hebben zij besloten een „hofje" te stichten, waar twintig
menschen kosteloos zullen mogen huizen, en elk een wekelijksche
gift voor hun onderhoud zullen ontvangen. Het terrein, door meneer
Christiaens-de Maertelaere voor de oprichting van 't hofje afgestaan, ligt schuins tegenover zijn eigen woning, aan den overkant
der prachtige populierendreef, vlak bij den ingang van het dorp,
zoodat hij steeds ten allen tijde het hofje onder zijn direkt toezicht zal hebben, zonder door een al te dichte aanraking met de
bewoners gehinderd en gestoord te worden. Tucht en regel,
kalmte en netheid zullen er ten allen tijde moeten heerschen.
Drank, geknoei tusschen de beide seksen, en bovenal de dage
bedeltochten zullen natuurlijk streng verboden worden.-lijksche
Dat zal de voorwaarde „sine qua non" zijn om er te worden
opgenomen.
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Peetje Raes was een der eersten die van dat vast voorgenomen
plan hoorde vertellen. Hij riep zijn bende bij elkaar, en er werd
beraadslaagd. De meesten waren juichend, en overgelukkig. Een
huis voor niet, en vier frank in de week! Zij zouden nooit meer
moeten gaan bedelen! Raes, daarentegen, zat buitengewoon kalm.
Hij sprak een heelen tijd geen enkel woord. Alleen zijn stoute
oogjes flikkerden en zijn kinnebak schudde en beefde buitengewoon
zenuwachtig op en neer. Plotseling vloog hij op en sprong in 't
midden van de keuken, dreigend zwaaiend met zijn kruk.
— Watte! gie lafoars woar da ge zit, ge zoedt gulder doar in
goan! Den iesten die d'r nog durft van spreken krijg mijne stok in
zijn gezichte!
Allen zwegen, als bij tooverslag ontnuchterd en bang.
— Urkt, 1) gilde Peetje gezagvoerend, met een verwoeden blik in
't ronde:
— Christioans wilt ons 'n huis gêen, ewoar?
De hoofden knikten en enkele stemmen murmelden bedeesd:
— Joa hij.
— En vier fran in de week, e-woar?
— Joa hij.
— En alle doagen te negen thuis zijn, e-woar?
— En noei gienen dzjenuiver mier! En gien mannevolk en
vreiwevolk in 't zelve huis! En nie mier meugen uitgoan, nondedzju ! ... Zij je gulder verdome zot geworden? Goa dan liever
direkt naar 't Oarmhuis en loat er ulder opsluiten, lijk virkens
in 'n kot!
Als ijskoud water vielen zijn razende uitvallen op hun nuchtere
geestdrift, en zij gingen aan 't verzinnen en berekenen.
Een voldoende huis, al was 't ook maar een krot, hadden zij
allen. Geen enkel die daar ooit over geklaagd had. — En vier frank
in de week..., maar..., het was gekheid .... zij verdienden immers veel meer, met „ uitgaan ", en kregen nog eten en drinken op
den koop toe. Wat dan?.... Voor dat huis, dat ze niet noodig
hadden, en voor die wekelijksche aalmoes van vier frank ontnam men
hun hun vrijheid, hun pleizier, alles wat zij hadden! De fopperij
werd hun eensklaps duidelijk, en met verschrikt-verslagene gezichten
zagen zij elkander aan.
I)

Hoort.
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Gelukkig! gelukkig dat ze 't nog niet aanvaard hadden! Gelukkig
dat ze nog hun hoofd, hun chef, hun Peetje Raes hadden!
i

Maar wat een eer, wat 'n groote eer voor meneer en mevrouw
Christiaens-de Maertelaere, toen hun liefdadig plan weldra door
iedereen in 't dorp bekend was! Wat 'n goede, brave, echt christelijke menschen! Wat mochten de armen van het dorp hun dankbaar
zijn! Wat zouden ze gelukkig zijn, de armen! Het was haast om
ze te benijden! En nu zou 't dorpje een model -dorp worden, een
dorp zonder behoeftigen, zonder die akelige bedelbende, die tot nog
toe de schande en de smet was der gemeente, iets waar al de omliggende dorpen van walgden , of den spot mee dreven. En de behoeftigen verloren er hun vrijheid niet gelijk in 't Armenhuis: ieder
mocht in vrijheid doen en laten wat hij wilde, en dan die vier frank
in de week, een schat voor zulke menschen!
Maar wat 'n diepe verbazing, wat 'n ziedende verontwaardiging
onder de deftige dorpsbewoners, toen zij vernamen dat de bedelbende
er niet in wilde!
De huizen waren reeds in aanbouw (zoo net en liefelijk zagen zij
er al uit) en op een zondag-ochtend was Peetje Raes er met zijn bende
vóór gekomen en had daar, midden op de dreef, publiek een aller schandelijkst spektakel gemaakt, dreigend -zwaaiend met zijn stok,
vloekend en tierend dat hij er niet in wilde, dat geen van allen er in
wilde en dat meneer en mevrouw Christiaens-de Maertelaere, in plaats
van gevangenissen voor arme menschen te bouwen, beter zouden
doen het geld dat zij indertijd aan de boeren gestolen hadden, terug
te geven. Peetje, smoordronken, had zijn kruk tegen de verschgemetselde muren geslingerd dat de steenen er af kantelden, en
daarna was hij voor het hek zelf van meneer Christiaens-de Maertelaere gaan schelden en gaan jouwen, zóó erg dat eindelijk de veldwachter geroepen werd, die Peetje heftig bij den kraag vatte en
met flinke porren in den nek naar zijn krot terugduwde.
En de verontwaardigde wraak der deftige bewoners bleef niet uit.
Toen Peetje met zijn bende den volgenden ochtend op zijn ronde
uitging, vond hij voor menig huis een strak gesloten deur. Het
hielp niets dat hij bonsde en schelde, en dreigend blikte en kinnebibberend „Onze Vader "s mummelde, de meeste deuren bleven
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onverbiddelijk toe. Andere burgers deden even open, maar 't was
om de bende weg te sturen met een barsch:
— We'n geven nie mier. Goa noar menier Christioans-de Moarteloare; ge krijgt doar huizen en geld zeuveel of da ge'r neudig het!
Deze uitkomst had Peetje heelemaal niet verwacht en groot was
zijn teleurstelling. Hij vloekte geducht in plaats van te bidden, terwijl
hij met zijn lamentabele bende door de straten sukkelde. Enkelen
begonnen te mopperen. Peetje dreigde met zijn stok en zei dat ze
maar moesten wegblijven als het hun niet beviel. Maar 't leek wel
een geheime afspraak onder de bewoners: hoe verder ze gingen hoe
minder ze kregen, en voor het eerst sinds al hun lange bedeljaren
kwamen zij 's avonds in hun krotten thuis zonder geld genoeg om
een behoorlijk maal van te koopen.

Het werd erger, hoe langer hoe erger, naarmate het hofje vol
werd. Tot in de verste gehuchten volgden de boeren-bouwd
het voorbeeld der binnen-dorpers. Voortdurend klonk het sarrend
en spottend:
— Waarom komt -e gulder nog scheuïen? G' hêt huizen lijk kastielen en geld zeuveel of da ge wilt.
was 't hofje kant en klaar. Het rees keurig-netjes op,
in roode steen met witte streepjes, om de drie hoeken van een
binnenplaats waar in het midden een fonteintje stond, omringd
van een klein grasveldje met bloemen. Een hekje met vergulde
pieken scheidde 't van de dreef, en boven op den gevel van het
middenhuisje prijkte, in wit- marmeren bas-relief, het gebeeldhouwd
medaljon van meneer en mevrouw Christiaens-de Maertelaere, de
menschlievende donateurs. Het rond en dik gezicht van meneer,
met zware bakkebaarden, was half verborgen achter het nog zwaardere hoofd van mevrouw, van wie men ook de halve buste zag:
één rimpelige dikke golving van vettige lijnen tusschen drievoudigafzakkende kin, en als een bochel opdringende corset- borst. Het
hooge loover van de dichte boomenkruinen wuifde als beschermend
zijne schaduw over 't hofje neer, en de roode daken glinsterden,
met aan den top der schoorsteenen het groene meitje der voltooiïng,
als een gemoedelijk zinnebeeld van rust en vrede.
Op een helderen September- zondag had de plechtige onthulling
plaats. Om twee ure werden meneer en mevrouw Christiaens-de
Weldra
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Maertelaere feestelijk door de fanfare- maatschappij uit hun huis
gehaald, en stoetsgewijze, onder schetterend muziek -gejubel naar
het hofje gebracht. Daar stonden, wachtend op de met groen en
vlaggen versierde binnenplaats, meneer de pastoor en zijn coadjutor, en meneer de baron- burgemeester met zijn vrouw de baronesse,
omringd door de twee schepenen en al de leden van den gemeenteraad. Het volk drong om de gesloten hekkens, het gansche dorp
vlagde, de kanonnen donderden en de klokken luidden.
Meneer de pastoor hield een lange toespraak, en na hem sprak
ook meneer de burgemeester. En telkens juichte luid het volk en
speelde de muziek. Meneer Christiaens•de Maertelaere antwoordde
om te danken met een stem die beefde van ontroering. Toen hij
sprak van het liefdadigheidsgevoel dat hem, en ook zijn vrouw,
als 't ware in goddelijken opdrang genoopt had dit hofje te stichten,
hokte zijn stem even en mevrouw Christiaens-de Maertelaere trok
haar zakdoek uit en begon te schreien. Meneer de pastoor en de
baron, insgelijks diep getroffen, knikten gewichtig en herhaaldelijk
met het hoofd, en toen het uit was wisselden zij warme handdrukken met meneer Christiaens-de Maertelaere, terwijl mevrouw
de baronesse, als in een plotselinge, onweerstaanbare opwelling,
naar mevrouw Christiaens-de Maertelaere liep, en op haar vet,
behuild gezicht twee zoenen drukte. Het juichend volk klapte in
de handen, en ook vele volksvrouwen weenden, en de muziek speelde
een schetterende „BrabanFonne" terwijl de klokken op den toren
hooger luidden, en de kanonnen in de verte oorverdoovend bul
Toen werd de eerewijn geschonken en de stichting plechtig-dern.
met den naam van „Rusthof" gedoopt.

Deze plechtigheid was als de genadeslag voor Peetje Raes en zijn
bende. Haast nergens meer kregen zij iets en de defecties begonnen.
Eerst waren het twee oude vrouwtjes, die op een ochtend bij
meneer Christiaens-de Maertelaere aankwamen, en om een huisje
vroegen. Zij kregen het, en betrokken het nog denzelfden dag, met
hun armoedig huisraad.
Peetje was woedend, buiten zich zelf van verontwaardiging en
toorn. Hij sloeg zijn banvloek uit over de twee afvallige vrouwtjes,
zwoer er zijn eed op dat zij nooit meer, wat er ook gebeurde, al
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lagen zij van honger op straat te sterven, in de gemeenschap
zouden worden toegelaten. Maar nog geen drie dagen verliepen of
twee oude mannetjes gingen zich insgelijks aanmelden. En dan werd
het als een plotselinge vlucht: de laatste overblijvers allen samen
spoedden zich naar meneer Christiaens-de Maertelaere, bang dat
de tien huisjes bezet zouden zijn vóór zij hun kansje kregen, en
op een ochtend stond Peetje Raes geheel alleen, de laatste bedelaar
van 't dorp. Al de huisjes waren bezet met twee mannetjes of twee
vrouwtjes in ieder, en voor Peetje Raes, al had hij 't nog gewild,
bleef niets meer over.
Maar hij wilde ook niets. Hij liep alleen nu langs de straten en
de wegen, bevend - steunend op zijn stokje, gebogen -kinnesidderend
in zijn woest - gekrenkten trots, voorwerp van algemeene hoon en
spot, haast niets meer krijgend aan de rijke huizen en de groote
boerderijen, telkens barsch verzonden naar 't verfoeide, verafschuwde
hofje, waar hij zichzelf gezworen had zijn leven lang geen voet te
zetten. Zijn haat tegen de afvalligen was nog véél grooter dan tegen
den man die ze gevangen had gezet; en toen hij hoorde dat zij er,
ondanks hun afhankelijkheid, tevreden en gelukkig waren, had hij
ze wel willen doodslaan met zijn stok, als vuile schurftige honden.
En toch, ondanks zijn haat en afkeer, voelde hij zich steeds
meer onweerstaanbaar getrokken tot al die ellendige afvalligen, die
gedurende zooveel lange jaren zijn bestendige levensgezellen, en bijna
zijn slaafsche onderdanen waren geweest. Overdag wilde hij ze niet
zien, en vloekend ging hij uit den weg als hij er van verre een zag
komen, maar 's avonds, in zijn sombere eenzaamheid, was het als
een fatale macht, die hem naar 't hofje dreef. Hij kroop al achter
in de duisternis langs de muren, en door het reetje van een luik of
een gordijntje bespiedde hij iets van hun leven daarkinnen. Hij zag
ze zitten in het naakte keukentje met witgekalkte muren bij het
helder licht van een nieuwe petroleumlamp, de oude, rimpelige
handen op de roedjes van de kachel; hij zag ze warme koffie slurpen
uit wit- nieuwe ronde kopjes; hij zag al het frissche en nieuwe van
de pas gebouwde huisjes, die netheid maar nog geen gezelligheid
hadden , en het maakte hem ziek en razend: hij stond daar buiten
in den donkeren nacht te knarsetanden en te kinnebibberen, hij
had de ruiten willen ingooien en al die akelige nieuwe netheid stuk
slaan op hun koppen, de lafaards, de lammelingen, die hem heel
alleen hadden gelaten. Maar hij voelde zijn machteloosheid tegen-
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over hun walgelijke lafdoenerij, en hij sloop verder om 't niet meer
te zien, en kwam aan een somber vierkant steenen hok, heel achteraan gebouwd bij 't hofje, waar hij telkens, als ter plaats genageld,
stilhield.
Hij wist wat dat akelig gebouwtje was: hun doodenhuisje. Eens,
tegen schemering, had hij er door 't hooge kleine raampje, binnen
in gekeken: niets dan vier muren, een hok, een naakte steenen
stal. Dáár moesten hun dooden in komen; want het reglement
verbood dat zij, al was 't ook maar één enkelen nacht, in huis
werden gehouden.
0! dat doodenhuis, dat hok, die naakte stal, hoe gruwde hij
er van! Als er een van hen stierf, vroeger, toen zij nog allen en gelukkig samen waren, dan vergaderde de heele bende 's avonds in
het huisje van den overledene, en er werd bij 't lijk gewaakt,
gebeden en gekeuveld. Den ganschen nacht bracht men er door,
om twaalf uur at men boterhammen en dronk koffie, en daarna
„meetjeskonte" en jenever, om den slaaplust te verjagen. Het was
er warm en gezellig, de afgestorvene leefde nog in zijn uiterste
rust als 't ware een laatsten avond met hen mede, de dood verloor er iets van haar akelige wreedheid. Maar dáár alleen te liggen
in dat naakt en kil en somber hok, waar na negen uur, krachtens
het reglement der stichting, alle licht moest worden uitgedoofd,
oh! hoe huiverde en walgde hij er van! .... En verder zwerfde
hij in nachtelijke duisternis de doodsche velden in, ontmoedigd
en verloren in zijn eenzame verlatenheid, zonder nog eenig doel
in 't leven, sinds allen van hem waren weggegaan.
Hij kreeg allengs een afkeer van 't alleen en vruchteloos gaan
bedelen. Zijn uitgangen werden zeldzamer en korter, en eensklaps
staakte hij 't geheel en al, en zocht een ander middel om in vrijheid aan den kost te komen. Hij liep met zijn stok in de weiden,
langs de randen van de slooten, en sloeg er kikkers dood, waarvan
hij dan de beentjes opat, in heete asch met aardappels gebraden;
hij plaatste vallen en strikken voor de vogels en leefde dagen lang
van musschen en van vinken; hij vischte met een piertje aan een
hengel en haalde soms een aal of baars naar boven. En 's avonds
sloop hij in de stille velden en ontgraafde worteltjes en rapen.
Zoo had hij nooit te kort aan voedsel, maar wel aan geld, en
toen de winter kwam aan brandstof en aan warme kleeren. Zijn
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laatste spaarpenningen waren al spoedig op, en tegen Kerstdag
kon hij de kleine pachtsom van zijn huisje niet meer betalen.
De eigenaar gebood hem te verhuizen. Nu bleef hem geen andere
toevlucht meer over dan zich in 't Armenhuis, de afschuw van
zijn heele leven — aan te melden. Op Oudejaarsavond werd zijn
boeltje aan de deur gezet: zijn bed, zijn tafel en drie stoelen, een
kastje en wat vaatwerk.
Maar hij wilde naar het Armenhuis niet en besloot daar liever
buiten in den kouden nacht te slapen. Het had gesneeuwd en dan
gevroren, hij schoof zijn bedstee bij een haag onder een populier,
en ging er gansch gekleed in liggen, met zijn krukkestokje als
een wapen in de hand. Enkele menschen zagen medelijdend toe,
anderen spotten, nog anderen maakten zich boos over dien aanstellerigen ouden bedelaar die zoo goed verzorgd kon worden en
niet wilde.
Raes, gesard door het gebabbel en de nieuwsgierige drukte om
hem heen, werd woedend en stond vloekend op. Zwaaiend met
zijn kruk verdween hij in de duisternis over de krakende, hardgevroren sneeuw.
Lang dwaalde hij doelloos rond. Hij liep machinaal voor zich
heen, gebogen — kinnebibberend, verwenschingen mompelend.
Het gansche wijde veld lag wit-besneeuwd, met hier en daar de
naakte, zwarte boomen, als spokige gedaanten uit hun graf oprijzend. De donkerblauwe hemel flonkerde van sterren, en laag
over den horizon hing een scheeve sikkel maan, zoo helder en zoo
koud. De groote boerderijen lagen bij plaatsen in hun wattige rust
gedoken. De oude boomgaarden, met wit-glinsterende rijp bepoeierd,
schenen er, als reusachtige tuilen, vreemd omheen te bloeien, en
enkele kleine huisjes in de verte straalden kleine lichtjes uit, bedeesd en zwak, als iets heel teers en broos' en droevigs, dat
zwijgend smeekt om hulp of steun. Maar overal klonk oudejaarsavond-vreugd achter de dicht gesloten deuren. Een reuk van vet
en van gebak zweefde nu en dan in warme walmen door de koude
stille lucht, en soms speelde fijn een verre harmonica of schalde
vroolijk geroep en gezang.
Hij liep, hij liep maar altijd verder door, zonder te weten waarheen. De helle manesikkel rees hooger in den hemel op, wegbleekend
in haar smallen lichtkring het geflonker van de sterren en 't fluweel-
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blauwe van het firmament. De melkweg hing heel zuiver als een
doorschijnend -lichten tintelsluier aan het zenith uitgespreid; en
op de violet-beglansde, genster-glinsterende sneeuw, hinkte Peetje's
gedrochtelijke kromme schaduw dwars en krukkend voor hem
uit....
Toen stond hij plotseling weer aan den ingang van het dorp,
onder de hooge, donkere populierenkruinen. Rechts vóór hem uit
lag 't hofje met nog hel verlichte ramen; en links daar tegenover
ontwaarde hij, naast een groepje zwarte dennen, een gevelhoek
van meneer Christiaens-de Maertelaere's huis, helderwit door 't
manelicht beschenen....
Hij zou niet verder gaan. Doodmoe zonk hij aan den voet van
een der groote boomen neer, en zijn oogen vielen dicht. Hij hoorde,
vaag als in een droom, ver en dof gezang in 't dorp, en af en toe
de tonen der muziek, die ergens aan het spelen was. Het kwam
hem ook voor of hij ergens heel heel verre hoorde giechelen en
lachen, en of het om wille van hem was dat er zoo gegiecheld
en gelachen werd. Zijn hoofd zonk op zijn borst, hij viel in
slaap ... .
Toen werd hij na een langen tijd weer wakker. Hij had het
niet koud, maar 't was of hij zich nu opeens heel klein en broos
voelde geworden, klein en broos als een zwak kindje, en onbekwaam zich te bewegen. Met overgroote inspanning hield hij een
poosje zijn oogen half open en tuurde in de richting van het hofje.
De helle lichten waren uitgedoofd, en in plaats daarvan blikkerde
een vale gloed in de donkere ruiten. Hij begreep vaag dat het
laat was, dat allen daar reeds lang te rusten lagen, en dat alleen
het stille manelicht nu in de ruiten straalde....
Met heele trage, zware inspanning lichtte hij 't hoofd een weinig
hooger. Wat mocht toch wel die schelle witheid wezen, die hij voelde,
daarboven, in de hooge, zware toppen?.... En vaag begreep hij
dat het ook de maan was, de heldere vriezende maan op het
vreemdbloeiend flonkerveld der groote, wit- berijpte kruinen.
Toen bibberde zijn kin even onstuimig op en neer, en zakte dan
roerloos weer op zijn holle borst, terwijl zijn oogleden weer dicht
vielen ...

Zoo vond men hem 's anderendaags ochtends tegen den boomstam
ineengezakt zitten ... .
III
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Er was nog iets van heel zwak leven in hem te bespeuren, en
meneer Christiaens-de Maertelaere, gewaarschuwd, liet hem in allerhaast naar 't hofje brengen en den pastoor halen.
Hij stierf nadat de geestelijke hem het Heilig Oliesel had toegediend.
Zijn lijk werd in het doodenhuisje bijgezet, en 's avonds kwamen
zijn vroegere makkers even om hem neergeknield bidden. Op den
kerktoren luidde de klok een vlugge, korte doodspoos.
Den volgenden ochtend werd hij met een mis begraven, en ook
al zijn vroegere gezellen woonden, op uitdrukkelijk verlangen van
meneer Christiaens-de Maertelaere, de plechtigheid bij. Eén voor
één gingen zij met een brandende waskaars om den catafalk ten
offer, en zoenden het koperen pateen dat meneer de pastoor aan
de communie-bank naar hen uitstak. Zij zagen er allen netjes gekleed en fatsoenlijk-gedwee uit. Zij waren allen getemd.
Meneer en mevrouw Christiaens-de Maertelaere zaten een weinig
achteraan, op zij, in hun gemakkelijke, rood-fluweelen stoelen. Een
glans van geluk straalde op hun welgedaan gelaat. Mevrouw kon
haar ontroering niet bedwingen en moest even weenen toen zij al
die gebogen sukkelige oudjes met hun kaarsen om het lijk zag gaan.
Hun werk van zuivering was volbracht. De laatste, onverzoenlijkste
bedelaar van 't dorp, was, dank zij hun liefdadige stichting, als een
christelijk mensch de eeuwigheid ingegaan.

KERKHOF -BALLADE
DOOR

MARIE METZ KONING.

Stil lagen de graven in schemerschijn.
Langs bronzene stammen
Veraschten de vlammen
Die 't zonhuis verslonden.
De loovers, omwonden
Van nevels geweven uit karmozijn,
Betuurden de graven in schemerschijn.
Toen trad door de poort een maagdelijn ,

Met tragen tred;
Als in gebed
Een nonne gaat.
Heur zacht gelaat
Gewend naar de graven in schemerschijn,
Trad toen door de poort een maagdelijn.
Voor wien zou die krans van rob -rozen zijn?

Van rozen als wonden,
Ontbloeiend in zonden
Der zielen, bij 't kermen
Tot God om erbermen,
Die droeg in heur handen het maagdelijn.
Voor wien zou die krans van rob -rozen zijn?
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Daar morrelde 't dof in den schemerschijn.

De donkere zerken
Aanvongen te werken;
Ze lichtten zich op,
Uit elk keek een kop:
„Voor wien zou die krans van rob -rozen zijn ?"
Zoo morrelde 't dof in den schemerschijn.
En dem ogholten heen naar het maagdelijn,
Met ram'lende kaken,
Met klep'ren en kraken,
Met klap'rende beenen
Met stom'len en stenen,
Verhieven zich riffe' in den schemerschijn,
Hun oogholten heen naar het maagdelijn.
„Zoo geef ons uw krans dan van rozen rein,"
„Van rozen als wonden"
„Der zielen, in zonden"
„Gelouterd door lijden"
„Van duld'looze tijden."
„Zoo geef ons uw krans dan, o, maagdelijn:"
„Uw bloedende kroon van rob- rozen -rein."
Zoo roepen dooreen in den schemerschijn
Met bib'rende bekken
De riffen, en strekken
Hun knobbige knokken
Tot poken getrokken
Naar 't bloed -roode gloeien van 't rozen -rein,
Dat maagdeke droeg door den schemerschijn.
„Wie onder u leed er het hevigst' pijn ?"

KERKHOF-BALLADE.

Zei 't maagdje , en heur handen,
Bleek - leliën spanden
Zich over de rozen,
Dier bloedroode blozen
Begloeide heur lippe' in den schemerschijn:
„Wie onder u leed er het hevigst' pijn ?"
—

„Voor hem zal mijn krans van rob -rozen zijn. "

„Vol bloed -roode knoppen"
„Als smartende droppen"
„Die dropen uit wonden"
„Van doornen, gebonden"
„Om 't hoofd van dien Eén, die leed hevigst' pijn".
„Voor wien zal mijn kroon van rob -rozen zijn ?"

Nu vingen te zingen hun litanij'n
Met bevende stemmen
De riffen. Ze klemmen
Hun pokige knoken
Om borsten, gebroken
In smarten, bloedrood, als roó-rozen zijn.
Zoo borsten ze los in hun litanij'n.
Maar één zat alleen in den schemerschijn.
Hij kon er niet schreien;
Zijn lippen bij tijën
Bewogen; zijn oogen,
Bang- vogelen, vlogen,
Als zeiden ze zwijgende litanij'n. ..
Zoo zat hij alleen in den schemerschijn.
,Wie zoo zwijgt als gij, leed het hevigst' pijn!"
Zei 't maagdje, en kwam
Hem na, en nam
Den krans, en lei
—
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Hem stil bezij'
Dien zwijgenden één in den schermerschijn:
„Wie zoo zwijgt als gij, leed het hevigst' pijn!"
„Het smartbloed van Jezus deez' rozen zijn."
„Hij leed voor mij,"
„Hij leed als gij;"
„ Wie lijdt als hij ,"
„Geheiligd zij!"
„Wie zoo zwijgt als gij, leed het hevigst pijn!"
„ Het smartbloed van Jezus deez' rozen zijn."
"

Zoo sprak in den schemer het maagdelijn.
Maar met een schok
Dat aarde schrok,
Stond knok'man op,
Omhoog den kop:
„Vervloekt is jouw Jezus van leed en pijn:"
„Jouzèlf wil ik hebben, mooi maagdelijn!"
„Ik prevelde

preeken van dood latijn,"

„Was laf en bang"
„Mijn leven lang."

„Zoo sloop het heen"
„Liet mij alleen : "
„Jouzèlf wil ik hebben, mooi maagdelijn"
,,Als loon voor mijn preeken van dood latijn."
„In mij geen bloedwonden van zonden zijn;"
„Maar ook geen druk"
„ Van vol geluk"
„Vulde ooit mijn borst,"
„Die nimmer dorst"
„Te droomen, dan spreuken van dood latijn ....
„In mij geen bloedwonden van zonden zijn!"
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„ Maar Leven dat leeg is, geeft hevigst' pijn!"
„Ik vloek jouw God"
,,Om 't wreed gebod,"
„Dat 's menschen hart"
„Zich lout're in smart!" ... .
„In mij geen bloedwonden van zonden zijn;"
„Maar Leven dat leeg is, geeft hevigst' pijn!"
Toen zonk op de zoden het maagdelijn.
Haar blik, die brak,
Zag áán.... Ze sprak:
„Zoo neem dan mij,"
,,Dat heil u zij."
„De gestilde begeerte geeft hevigst' pijn"
„In bloed-wonden van zonden," zei 't maagdelijn.
Stil lagen de graven in schemerschijn.
Door bangende boomen
Kwam maneklacht stroomen;
In neevlen, die beven,
Van zilver doorweven,
Lag dood op de zoden het maagdelijn,
Bij de zwijgende graven in schemerschijn.
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I.
Grauwzwart, als doezelvegen op zilver-grijs veld, schaduwen de
wolken. Onstuimig varen de hagel- en sneeuw -zwangere wolkenlijven over de glinsterend beregende velden. Het malsche weigroen
ligt als gewasschen tusschen de boordevolle slooten. Fel schallend
hel geel als de koperklank van vele trompetten, jubelen de
goudelende velden met gulden sporen, straf belijnd door wilgen
steile takken zwiepend in den storm.-bomen,ktspd
Langs zwart omploegde velden droeven de violette krokussen;
naast bloedrood purperende bloemen spat het schuimblank der
vastenavond -zotjes, pointielleerend als perels op karmozijn.
Nog even afscheid van het oude bekende, nog éen vaarwel aan
het vriendelijke goede, lente -bloeiend onder den zwiepslag der
kille winden.
„Anna-Rooze" prevelt hij, glimlachend om zijn kinderlijke doen.
Maar al stolt de huivering van ijzige hagel- en jachtsneeuw de
kloppende bloedstroom van zijn warme lijf. Nog eens en voor
't laatst een groet naar het bekende goed. En open staren de
oogen : er is geen land en geen woonsteé daar ver voor hem uit,
waar hij niet zijn voetstappen gezet heeft. Diep in zijn hersens
schijnen nog de stemmen na te klanken van goede menschen
wier leven samenging met het zijne..
Het witte licht zilvert achter de voortgeslagen wolken, mat
glazert over de groen ontspruitende zwarte aarde.
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Ver weg de kolkende branding der opgezweepte zee, aandaverend
op de roerlooze duinen, wier teer welvende ruggen voortgolven
langs den perelgrijzen horizon.
Reizen nu en heen naar een ander land, weg de zeeën over,
het onbekende in, dáar achter de beukende wateren wier stormzangen wild de landen overschateren — weg van deze stille,
vlakke velden, waarover de luchten doornen eindeloos, waarover
de wolken varen majesteitelijk! Weg, dit goede land uit waar de
fleurige en kleurige hyacinten en narcissen staan te geuren, en
flonkeren als zonnestralen over barsch winterlandschap.
Thans heen, en een rilling van schrik overbeeft hem bij het
denken aan het nieuwe onbekende daar ginds ver weg, waar niet
zingt de taal onze moederstemme — o! vertrekken nu om niet
meer te zien in lange, lange tijden, de vlakstrekkende velden
met als eindelooze horizon alleen de wazig deinende heuvelen-rijen,
goud-flitsend in zonneschijn, sneeuw-schitterend in den blauwen
kouden vriesdag, als wonderpaleizen van louter wit en zwart marmer,
kanteelend onder maanlicht gestreel, klaroenend uit staalblauwe
luchten.
Weemoed in zijn droefpeinzende oogen, weedom in de vaal grauwe wolken-schemering, weeklachte in het doffe wanhopige
voort - vluchten der grijze schaduwen over het mateloos droeve
veld..., en zijn ziel angstig als de trillende wiekslag van grijze
meeuw in grijze mist-wolken.
Langzaam drupt het leed zijn oogen uit, het lang verkropt verdriet onder eerst blij schijnende oogen, het diep verborgene onder
den rampzaligen lippen-lach, niet openbarend de brekende ellende
achter het steile blanke voorhoofd.
Nu eindelijk dan alléen, niet wegschuilend voor de zielsgierige
wantrouwenden, niet schuwend de vragende blikken van de beangste
goeden — nu vrij en alléen met zijn smart in het kille leege huis
waarin het verdriet ommewaart als een droef klagende vrouwe in
rouwe. Alléen thans in het dood - stille huis waar geen geur van
huiselijke gezelligheid meer streel - zweeft, geen helder geluid van
gullen lach, geen zang van kinderlijke vreugd.
Zijn stap alléen op de houten trap, schrik aanjagend vreemd
op de onbedekte treden en kil de koude portalen hol klinkend en
echoënd elk klein geluid, angstwekkend de leege kamers met de
door zon verschoten behangsels waar geen plaatje meer de gewone

706

AAN BOORD EN AAN WAL.

stemming opwekt. Geen huiselijke schemer ruizelt meer door de
eens gezellige vertrekken als zachte stemmen van goede vrinden.
Het kille licht schamper grinnikt door de nooit vermoede hooge
vensters, tegen de houten planken, vloeren vreemd wit als van een
ziekenhuis. De schoorsteenen koud, elke weldoende warmte verre,
staan doelloos brutaal te wachten.
Hier op het balcon staande en wetend achter hem dit levenlooze
huis waarin al verdriet en alle vreugd verteerd is, krampt de
ellende nogmaals hevig in hem op, toewringend zijn keel als een
leste langzame worging. Zijn heldere oogblik verduistert — hamerend
slaat de hagelstorm tegen de ruiten, wind giert en fluit, en rammelt snokkend aan vensters en deuren.
Maar de gangbel rinkelt het leêge huis door, schreeuwerig echoënd
in alle hoeken en kamers; met fellen korten slag, als een pistoolschot, slaat een deur toe.
Huivering doorschokt den éenigen mensch, starende met leven
-loze
blikken naar het schreiend weemoedige buiten....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

De kleurlooze avond toen. Het le@ge grijze perron zwak bestraald
door het doodsche kalklicht. 'n Paar heen en weer drentelende
menschen. Engelschen zeker — overpeinst de eenzame in de coupé,
het bleeke gezicht tegen de hooge kussens gedrukt, Engelschen ... .
de geur van caoutchouc speurend.
Bij de deur staat een medereiziger, een Duitscher die zijn laatste
instructies geeft aan het „singing quartette" dat hij alléen achter
moet laten, wijl hij als manager om geld moet naar Londen. Snel
ratelt het gesnip-snap voor het open portierraam.
Al schuift de D-trein onder de hoog bogende overkapping uit,
snel wordt de streep belichte duisternis door-rend.
De donkerte ruigt nu ondoorzichtbaar om de coupé. De warmte
doet wel, sigarendamp prikkelt opwekkend. Het moede afgetobde
lijf van den reiziger rust zacht veerend op de peluchen zitting,
gaat willoos zalig slaapdommelen; vage loomheid doezelt de klare
gedachten.
Maar de vriendelijke stem van den „manager" doortinkt de
ruimte.
De verdrietige mensch met het afscheidsverdriet als een hoorbaar snikken diep in zijn hersens, luistert naar het frissche gepraat
van den tingel-tangel-veroveraar die plaatsen gaat bestellen op een
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stoomboot naar Buenos-Ayros, wanneer hij in Londen klaar
zal zijn.
Al sneller dan de gedachte er aan is de vertrouwelijkheid heen,
wijl de trein stopt en de portieren ruw open gesmeten worden.
Kil huiverige wind grist weer elke blijheid weg, nog even zeggen
de twee hun goede wenschen. Dan volgt de verlatene zijn bagageknecht die voor hem uit de boot opstapt.
Het is een langzaam dringend worstelen tegen den wind in.
Hortend en stootend gaat het de brug over. Een droef gevoel
van eenzaamheid te midden der koude drukte schrijnt elke oude
wonde weêr open, thans zonder aanspraak, zonder éen vlam warmer vriendschapsblik.
In de stair-case staat de „porter" die eiken gast een hut- nummer
geeft.
Een bleek gelig mannetje, het haar à la Sequah geplakt op
het scherp bultige hoofd, roept voortdurend: „first class" en met
een oud-wijs gebaar recht voor hem uit — second class.
Het geld wordt bijbetaald voor first class cabin. De gegalonneerde
heer „porter" geeft engelsch geld terug. Nu al dadelijk het vreemde
aanvoelen der andere munt, de monosyllaben onverstaanbaar
geuit kerven de vrees voor het nieuwe land dieper in zijn hersens.
Snel knoeit het blauwe potlood kris- krassend onleesbare cijfers in
het groene reisboekje.
De witkiel is hier thuis, loopt handig met de bagage de smalle
gangen door, zet de valiezen in de hut.
— Goeie reis meneer, dank u wel....
Het leste hollandsche woord als muziek in de ooren van den
reiziger, het leste hollandsche geld in de handen van den blijen
witkiel.
De eerste oogenblikken in de lauwe hut- warmte waar twee ledikantjes boven elkaar hokken. Het vage toezien naar alle vreemde
dingen als in een spoor- coupé.
Gelukkig, er komt geen andere „logé" bij in de toch reeds
benauwd zwoele kleine ruimte. Deuren slaan in 't slot hard toe,
voetstappen klinken voorbij; er is zacht stoorloos gepraat van
thuis -zijnde menschen.
Op den rand van het beddeke gezeten peinst hij over den verleefden dag, en alle smart lijkt weer langzaam in hem op te
groeien.
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Plots voelt hij een vreemd gedein als het onverwachte wegzakken
in een lift. De spiegel schijnt beroerd te worden, de wanden der
hut buigen in en uit.
Een dof grommend geluid — vreemd en toch vaag de herinnering
wrochtend aan slapelooze nachten in de buurt van drukke zeehaven —
het droeve gebrom als een waarschuwende stem de donkerte door
roepend. Het dof stampend geweld der machine, het onbekende
gevoel van te gelijk voor en achterwaarts gedeind te worden naar
boven en beneden, overdroomt hem.
Maar snel weg! Nog een leste blik naar dat beminde land, nog
een vaarwel naar dat geliefde plekje grond....
De gangen door, waar de gloeilampjes schitteren, scheef zeilend,
met nu en dan een carambole tegen een anderen, niet vast op de
been staanden „traveller," dan de trap op.
Eerst nog even rusten in de eetzaal.
Aan de leestafel neergezeten, wil ook hij zich, als al die anderen
daar, thuis gevoelen. 'n Kelner schuift nader.

— Whisky soda, please.
Vreemde duizeling nu hij steunt met de hand op het groene
kleed, de stoel onder hem den kelder in, het angstwekkende in
zijn zien of de tafel van hem weg schuift, weêr terug komt, het
potsierlijke of heel de boel scheef hangt en voorover valt, of de
grond onder de gelijk blijvende voeten schuin helt, daalt en rijst.
De whisky soda schommelt in het glas.
— Wat nou! prevelt hij binnensmonds. Maar met een wils
als gold het iets buitengewoons, pakt hij het glas op,-kracht
dat juist weer voeten ver weg wilde schuiven, en deed een
grooten slok.
— 'Bah! zuchte hij en na proevend nog eens, met een uitdrukking
op zijn gezicht van wat is dat afschuwelijk, spoelde hij de rest
naar binnen, mompelde toen „slootwater ".
Het verlangen weer heviger in hem naar de kust. . .. en rennend
bijna ging hij de trappen op.
De frissche ziltige wind om zijn warm klamme hoofd.
Het onrustig gevaarlijke water spoelt zwart, bijna kleurloos tusschen de voortspoedende boot en het verre -land licht. Schuim -wit
streept het als glad geplette water langs de zwarte zwaard-scherpe
boorden. Ver óp, jouwen toornig de ongeploegde hooger deinende
golven aan over het blankgeslagen stoombootspoor, en daverend
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schuiven ze den ondoorgrondelijk zwarten nacht in, zingend hun
stormzangen, vaster aanéengeslagen vóort, vóort, eindeloos, óp
en neér, vaal beflakkerd door de verre seinlichten, schril herkend
door het bliksemsnel gluipende, rusteloos loerende zoeklicht, bloed
onder het roode kustlicht, en als gestreeld door de-wend
zeegroene schijnsels der waarschuwende flanklichten, zilver ritselend
over den wegduizelenden kolkenden schuimweg, die als een pijl-snel
vlottende lawine, grauw wit voortdondert. Over het somber golven
wolkt de vreeswekkende lucht. Killer giert de wind den man-opuit-kijk in het wit vertrokken gezicht.
Het is doodstil aan boord. Geen mensch waagt zich op het dek,
dat aanhoudend bespoeld wordt door suizelend kokend schuim.
Worstelend tegen den wind loopt hij de trap op. Voelt zich
als een kat in een vreemd pakhuis staan op de brug: een linnen
tent leek het wel zoo, waar van de bovenste helft was weggewaaid.
Hij stond te druilen, niet goed wetend wat hij hier te maken had,
of hij hier wel staan mocht achter deze onverschillige menschen
die zich niet omkeerden en al maar heen en weer liepen als
wilde beesten voor een traliehek, links rechts, links rechts, en de
oogen de diepten in, de duisternis door, waar gevaar scheen te
dreigen. Die aan dat rad, dat moest de stuurman zijn; onophoudelijk tuurde de zwarte mensch naar het kompas dat, vast omsloten
door een koperen hoed, electrisch verlicht voor zijn starren oogblik
stond te wijzen.
Enkele lichten bloedstriemen het nacht- zwart.
Geen vorm van andere booten doemt op. ... daar moeten toch
schepen gaan, vele met tal van passagiers, met lichtende kajuiten,
met vele kleine hutten, stoombooten die voortraderen over het
toomelooze water, schepen de verre, hem onbekende landen toesnellend .... alléen enkele lichten als vuurvlammende meteoren in
het tastbaar duister.
Met het nieuw leven verschaduwen de weemoedige gedachten
aan land en huis.
Weêr voelt hij de wilde beweging der zee onder de boot, ze
daalt en loopt omhoog. Nu schijnt iedere golf zich krachtbewust
te verzetten, óp rijst de slank ranke ijzeren meeuw en spelend
deinen de elastische golven. Maar in het chaotische zwart monkelen
de zwalpende wateren krijschend als het schorre stemmen - gezwatel
van ontelbare tot lijden gedoemden.
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Vervaagd wordt de zwaardslag van het voortstoomende schip
over het klotsende water; maar telkens weer worden de sa .mkolkende golven overvaren.
In de even lichtende lucht wapperen de rookpluimen, zwarte
vanen, rouwstoeten van fantastische ruiters, roofridders zwaar
geharnast, op buit den stormnacht in, galoppeerende paarden,
zwarte wapperende mantels bollend opwaaiend, de tragische duisternis door.
En het wanhopig kleine lichtje daar boven in den mast, weifel -.
schijnend over het leege dek.
Alléenig nu als voortgedragen door het onmetelijke, doelloos
schijnbaar, zwevend tusschen water en lucht, vóort de eeuwigheid
in, zwart ondoorgrondelijk, staat de eenzame mensch zwaar van
zwaarmoedig peinzen.
Het is 't geluid der machine vlak voor de rookkamer bovendeks dat hem tot de werkelijkheid terug roept. Klinkhamerend als
vele woedend ijverende smeden, boks - stompend, spier- rekkend,
springend en wringend, elboog hoekend, armstrekkend gaan de
zuigstangen heen en weer, óp en neêr.
De eenzaamheid treurt om hem.
Er zijn geen lichtsignalen meer van het goede bekende land,
er gluipen geen bloedkollende oogen meer spiedend door den
zwarten nacht .... maar slapen gaan .... maar slapen gaan....
de rust in met die doodmoede gedachten .... rusten.. . . rusten....
en niet meer hooren die weenende stemme, snikkend en verstikkend
elke blijë hoopvolle herleving.
De trap af. Onwillekeurig het zien naar 'n portret tegen de
houten beschutting van den duitschen keizer .... witte reddingsboeien waarop zwarte letters: Vienna.... 'n glimlach over het
koele strak -bleeke gezicht van den eenzame — flauw de visie —
met zoo'n bandje om het naar rust langende lijf..., in zee ... .

in zee....
Sloom slenteren z'n willooze beenen de gangen door. Bijna
hardop telt hij de nummers der hutten. Doch plots een verkeerde
gang kiezend raakt hij het spoor bijster. Als dan het strakke
onverstoorbare snuitje van een „waiting woman" opduikt en
fluistert:

— Ladies.
— Pardon, mompelt de dwaler verlegen.
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Eindelijk terug in de hut, waar het nog lauwer is en zwaar
van vreemde gangenlucht. Het licht op zijn bagage, het éenig
bekende ding in de cel-ruimte.
De valiezen maar gesloten laten — morgen wel doen — nu
gauw gaan slapen. Met doodsverachting neemt hij een slok water
om zijn koortsdorst te lesschen. Nu ontkleeden. Dat vervelende
groote valies neemt een ruimte in.... joe — joe — joe — daar
komt die spiegel weer voorover — zijn lichaam deinst, pats valt
het tegen de kierende deur die met fellen slag in het slot springt.
Alles deint en schommelt weer. Zijn bleeke moeë gezicht probeert
te lachen: dat zou begin van zee -ziek zijn — prettige gewaarwording. Toen het moeielijke ontdoen der kleeren, wankelend op
de knikkende knieën. Plomp! daar schiet het lijf voorover gelukkig, de angstige greep aan den bedderand weerhoudt den val
tegen den waschbak. Dan ten leste het instappen in dat kleine
bedje, net een ding van een slaapsteêhoudster maar zindelijk.
Het ongewone van die rustplaats doet hem nog flauw glimlachen.
Zwaar ploft het lichaam onverwacht achterover en het landerige
hoofd bonst krachtig, bij het scheefhellen der boot, tegen het
bovenste kribbeke.
Een oogenblik ligt het afgetobde lijf rustig neer. 'n Dof gevoel
van onverschilligheid overkruipt de steeds tobbende gedachten.
Alles schuift heen en weer, alléen het electrische lichtje gloeit
stabiel zonder schok, zonder flits, het kronkelende lichtdraadje
strafschitterend in het glazen peertje. Thans slapen — slapen.
Maar het machinegerucht vlak onder hem, naar het schijnt,
het dof stampen blijft grenzeloos vervelend voortduren.
Misschien het licht uit doen?
Al heen de heldere schijn en in de cel alléen het grijze teere
licht door het matglazen deurvenstertje en schuins boven het
hoofd tegen den beschilderden zolder bleeke glanzen van buurman's kamertje. Slapeloos ligt hij neer.... Stil — wat was dat
voor een geluid? — zou een ander schip waarschuwen of dicht en
gevaarlijk in de buurt zijn?
Gedachten komen en gaan, aldoor onrustiger. Even de krankzinnige visie: het toornige water aangolvend over het dek, langs
de trap als in een afgrond naar beneden spoelend, de treden berennend gelijk een troep van wel honderdduizend aanbuitelende
dolzinnige katten.
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Plots klaar wakker, daar tinkte een bel of zoo iets — de klok
van het schip?
Het is een droomend soezen, of alles niet reëel gebeurd en
gehoord wordt. 't Moede lijf nu gestrekt neer op het zachte bed,
het witte lakentje luchtig over het warme lichaam, het dunne
dekentje ongebruikt maar opgevouwen gelaten aan het voeteneind,
edoch het duizelzwakke hoofd schijnt de leste krachten saam te
spannen om te waken.
— — 't Hoofdkussen zal te laag liggen, wacht, zoo, iets hooger
op — zoo — zoo — hij voelt zich wegzinken — diep vreeselijk
diep — houwe! — en weer rijzen — drijven nu — zachtjes —
nu zoo blijven. Dan weer, telkens onvermoed de grondelooze
diepten in, het wegduizelen als een val in onbegrensde ruimten,
en achter de gesloten oogluiken de angstige oogen in de dalende
en stijgende zwarte somberte.
Hij voelt de warmte zweven als met teere wuivingen streelend
over zijn knippende oogleden .... nog is het hem of hij krachtig
den zwaren strijd van het machtige schip tegen de wijkende zeeën
meêvecht .... maar dan vager het denken aan thuis ...
Nu zweeft, het brooze lijf, en de geest lijkt stabiel als een balans
in evenwicht .... de slaap....
De onrust jakkerde hem weer het bed uit.
Kille huiveringen overrilden hem en hij gevoelde zich dof en
weerstandloos als een die den ganschen nacht geroesd heeft, op
'n paar stoelen in slaap is gesuft en nu in triest grijze zaal een
mottenden morgen- schemer toe- gaapt. Zijn voorhoofd klam bezweet
en z'n hersens stomp doffend; alleen krachtig het idee van wasschen
en aankleeden, om maar gauw, gauw weg te zijn uit dat benauwend heen en weer drenzende hutje.
Hij nam nu de waschkom en zette die onder het kraantje. Het
stukje Sunlightsoap maar gebruiken .... want in zijn tergende
luiheid versufte al vaag de gedachte om zijn nécessaire nog te openen. De wee -zoete amandelgeur deed een walg in hem opstijgen
en met het restje wils - inspanning gooide hij de deur open om wat
frissche lucht in zijn benauwd-hijgende longen.
Als een waarschuwende stem klonk het in zijn denken „voortmaken I"
Onder zijn wankele beenen voelde hij het deinglijden der boot
,
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en hij hoorde het stampend hameren der machines als de leste
uitrenning van een vertraagden trein, die in seconden kilometers
tracht in -te-rijden.
't Moest nog vroeg zijn. Z'n slaapzieke gedachten zeurden om
rust en z'n lijf wilde wel zoo. Maar hij zelf wilde niet. Hij
plonsde het hoofd in het water, goot prikkelende eau-de-cologne
over zijn hals en ontbloote borst, waschte er zijn kloppende slapen
meê die plots vreemd-koel opdroogden.
Nu droogde hij zich langzaam af. Doch bij het haar kammen
moest hij weer naar dien voor- en achterover hellenden spiegel kijken.
Hij kon niet meer spotten en lachen, want het koud zweet drong
de poriën uit; de weeë lauwe lucht deed hem naar adem hijgen.
0! o! de maag draaide en hij voelde benauwend verstikkend iets
in zijn snakkende keel.
't Stilde een oogenblik. De vreemde duizeling suizelde nog door
zijn leege hersens. ... toen rommelde hij snel de bagage bij elkaar,
om niet meer terug te moeten in het slaap - holletje.
De morgen! o! de morgen en het schijnen der zon als de
verrijzenis van licht en leven nu, na dit flets - zwarte nacht-lijden.
Maar koude huivert door de leêge gangen met de vele gesloten
deurtjes, en het is er stil als in de corridors van 'n hotel in den
vroegen morgen. Langs de steil opgaande trap sluipen de kille
valwinden.
Bovendeks nu! en krampachtig de grijpende handen aan de
ijzeren leuning, om niet radeloos van ellende neêr te slaan op
het dek.
Want fel zwiept de wind met hagel-koude slierten over het
dood- stille schip. Wat nachtgrauw vaag omlijnde en als wrocht tot
éen zwaar gepantserd kasteel hóog op de kokende zeeën, staat
in het rulle morgenlicht, vreemd en onbekend van een bot-achtige
platheid met de mastjes als nuttelooze sprietjes. De schoorsteenen
alléen massaal en geweldig, gedachten wekkend aan, beneden
hier onder, helle ovens met naakte krachtige kerels er voor, aan
wentelende drijfwielen, staal glanzend in den vuurpoel.
Onder het grauw-bleeke licht spoelen en woelen de joelende
golven, wijde aandavering van schuim -kruivende koppen, iedere
sneeuwstuivende top zichtbaar tot in de verste verten. Op de groenblauwe diepten-deining het zwaar plonzende schip.
Eindelijk „land" in zijn speurenden blik. Eindelijk rust en een
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grens aan de ontzachelijkheid, nu de aarde zich als een blauwstalen cirkelband om de worstelende golven kluistert.
In het heldere licht dagen de uiterste boorden op als donkergroene pieren, om de stormloopende zeeën te keeren. Langs de
gewasschen aan-blauwende lucht vlieten de leste wolkenkoppen
zwart dreigend als met keilende hagelsteenen, maar vluchtend al,
saam met de snellende rookslierten, voortgejaagd in het opklarende
heelal.
Op de groen-glanzende kusten staat alles straf neér, als met wit
krijt geteekende speelgoedhuisjes, dobbelsteentjes wel zoo, neêrgesmeten op zacht-glooiende molshoopen.
Mat zit de landverhuizer neér, terwijl koí zijn landzieke lijf
doet rillen.
-- Engeland — Engeland, meesmuilde hij, schuilend tegen den
guren wind.
Al duidelijk strepen masten en schoorsteenen van vele schepen
zich af tegen de groene kust.
Op het dek nog enkel het rustig vlug bedrijf van matrozen,
moeizaam sjorrend aan groote zwarte zeilen, waaronder bagage en
vrachtgoederen te voorschijn komen.
In verbazing turen zijn oogen naar de „brug" waar nog steeds
de heen en weer loopende menschen zijn in de kaplooze tent, uitkijkend naar het land als een stil begeerd ding voor hun nachtdoorwaakte oogen .... en nog steeds de stuurman wringend en
wielend het rad naar welbehagen.
In zijn suizelende ooren, moe van de ruizelende zeeënkoren,
klinkt plots het geklikklak van vorken en messen; geur van koffie
waait even gezellig verwarmend in de killen stug-guren morgen
-opze.
Even piepen menschjes om de deurtjes heen, bleekjes met neuzen
pips en roode slaperige oogjes, even maar, als schichtige konijntjes
vlug terug in nachtdonkere gangen, schuwend het daglicht.
Al straffer en breeder voor zijn verlangende oogen streuvelt
het groene land, links en rechts in ronden kring opglooiend als
een amfitheater waarin de golvenzee als een schuimbesneeuwde
renplaats.
En al grooter de huizen tegen het blauwgroen der luchten.
Staal-scherp de rustig deinende schepen op de breede elastiesch
vloeiende golvenrijen.
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Langziek naar de gouden zonneschijnsels toeft de eenzame op
het schuin bespatte dek.
Maar geen zon kleurt den purper-droeven ochtend, geen stralende
lichtbundels op de voortstortende golven .... en het heim-wee
zeurt in hem om al het goede daar ginds, en klaagt en al maar
vraagt om de leven-wekkende bloemen die bloeien in de lage
landen .... de tulpen en hyacinten naast goud -zonnige gulden
sporen.... droomend turen de oogen het zeegat in, waar achter
zijn land met den kleurenbrand te gloeien ligt ... .
Vlak voor hem blokt plots Harwich!
Als een eindeloos breed zwart pad vlot het stoombootspoor
tusschen de ziedende schuim-golven.
Gelui van een bel klept over boord: een vast geankerde boei
drijft dansend op de kolkende zee.
Al meer menschen durven de regen-koude winden trotseeren.
De „manager" komt frisch en welgemoed het dek over stappen
en heeft al weer een anderen vriend gevonden, wien hij zijn toekomstplannen kan mededeelen.
Weer brult en knort de loeiende stoomfluit door de lucht. Katrollen en kettingen rinkelen, er is plots woedend ijveren op het
vaart - vierende stoomschip. Vele menschen nu in eens, van overal
opduikend, als angstig om te laat te komen in den nieuwen voortgang van het nooit wachtende gebeuren.
Nog ruischen golven kort schokkend om de pijlsnel voortschietende boot; de al maar wentelende schroef éen oogenblik
in rust slaat het water niet meer tot een gladden weg over de
schuim -zee.
Kabeltouwen worden als lasso's de aanlegplaats overgeslingerd ...
sjouwers wippen onversaagd als geuzen aan boord .... sjouwers
met donker blauwe kielen aan als paardenkoopers, staan te wachten
aan de brug.
Stil ligt het zeebeest ten leste tegen de kust. De brug is reeds
op het voordek geschoven.
Langzaam gaan de reizigers met de valiezen en doozen als pakezels beladen van boord, zonder groet, zonder vaarwel aan die
hun leven en goed behouden over de sombere afgronden der zee
voerden .... weg! weg! voort! de losplaats over.
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II.
Ook hij heen, strompelend de brug over, met het gevoel van
een schaatsenrijder vreemd den vasten grond onder de knikkende
voeten voelend.
Twee groote „constables," schreeuwend om beurten:
— Tickets ready l tickets ready.. . . in hun droevig zwarte kleeren
tegen de geteerde bruin- donkere loods, als een paar brutale weesjongens, maar oud, heel oud en hun helm- mutsen somber, kattekwaad dreigend over hun misnoegde gezichten.
'n Wijs glimlachende bagage - knecht, 'n vriendelijke gedienstige
man, helpt hem en spreekt verstaanbare woorden langzaam, wacht
nu bedaard de inspectie der valiezen af.
Als schapen staan de voor douane gelijke menschen in de
groote holle loods. Het is er wreed en schofterig ongezellig, een
ontzachelijke ruimte, nu dadelijk na de lage intieme overhuiving
van het scheepssalon. Het is er pekzwart van een grove onbeschofte
brutaalheid; naakt als het smadelijke lijf van een zwarten mijnwerker; armeluis- smerig voor de verwende bleek - huiverige bet- hebbers,
rillend in de ijzige tochtwinden, nauw ontwaakt uit de rustig stille
hutten van het hotel-schip. En het is of vrees deze menschen tot
zwijgen noopt. Alleen 'n paar fiksche handelsreizigers, frisch en
dadelijk aan het sjacheren om zaken te doen, ratelen snelle twistwoorden tegen norsche, tergend aanmatigende douanen.
Hij wacht vaag luisterend naar de kernachtige vloeken der twistende moffen, die dan grommen, dan vleien, dan lachen en ook
wel betalen willen. Ook zijn geopende valiezen worden diefachtig
vlug doorzocht. Scherp waarschuwend dreigt de vraag:

— Cigars? tobacco?
— Nol bitst het antwoord.
Vlug bekratst het krijt de valiezen, en al weer voort gaat het,.
den wachtenden trein te gemoet.
'n Schunnig verschimmeld voertuig lijkt het wel zoo. Vele wagens l`
daarin dan ten minste weer practisch, bromt hij.
En een beetje vergenoegder nu, met den veerkrachtigen tred op den
harden vloer, beklimt hij den wagon. De sjouwer zet de zware valiezen op de smoezelig grijze banken, wijl de waarschuwing boven de
buigend zwakke bagage-netten hem als een kort bevel toeklinkt_
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Het leege gevoel in zijn maag doet hem hunkeren naar iets
warms.
Vlug terug in het stationsgebouw, waar vele reizigers zich verdringen voor het breede buffet. Vlugge smalle meisjes, het donker
bruine haar sluik over de oor-schelpen, bedienen snel de hongerigen
en dorstigen. In zijn luisterende ooren zing-zangen de vreemde
talen, waarboven het engelsch der „ misses " piquant uit-sjilpt.
— Please — sixpence! tea — coffee.. .
Hij glimlacht om de spoelbakken, waar melk en koffie tegelijk
wordt ingeschonken. Langzaam tracht hij een stuk oude cake
te slikken.. .. hongersnood maakt smalle.. .. verlangens, meesmuilt hij met een blik naar het wapen van Engeland!
— London! brult een bier-buikige treinconducteur.
En cake en coffee in den steek latend spoeden de menschen den
breeden uitgang door, het perron over, den trein in.
Rustig zit hij, alléen in den lagen wagon, met de beenen lang
uit op de overbank, genietend van zijn eerste sigaar, naar het
onbekende landschap te turen: Engeland!
Voort! de stampende locomotief voorop! achter na de springend
dansende speelgoedwagons. Voort! het heuvelige landschap doorgerend, alle huizen en alle boerensteeën voorbij, even het zien
van paarden met drieën voor de ploegen, zwaar werkend tegen
de glooiende hellingen op.
Links nog het breede gezicht over de golf, vlak blauwe wateren
thans, vlottend onder roerloos witte lucht; grijze kleibanken leischilveren langs de ingevreten kust.
En maar voort rennen de wagons, alles bliksemsnel voorbij,
en onbekend achterlatend, een geuldal door, een heuvel op, dan
weer knarsend schampend over wringende wissels. Snel tunneltjes
door, korte mollegangen met hoog er boven rijwegen als bruggen.
Hij schudt en schokt geweldig in den afgerosten wagen.
Ontelbare glinster-slangende ijzeren staven, steeds méer, konden
de „World-City" aan. Het is een angstwekkend warnet links en
rechts van den wagon van kris -kras kruisende rails, en over twee
van die dondert de trein voort, als bestuurd door een gods-kracht.
En al maar nader het doel! de honderden ijzeren wegen, buigend
en krommend, kruisend en kronkelend over de zwart-geschroeide
koolwegen. Nu al, als een angstig verwachte nachtmerrie, de besmookte huizen, zwart nog en gedrongen klein als slapende in
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éengeschurkte duivels; maar reeds groot de bulkende advertenties,
blinkend verguld boven de traag rookende schoorsteentjes, die
walmen langs troosteloos smerige steenstapels. Als afgehakte
stompen steken de rook- pijpen de roet- bruine daken uit.
Snel ijlen de wagens, langzaam op- zettende vrachttreinen voorbij .... dan met een onverwachten nijdigen ruk stil! het knersende
ijzer-gewring van staal op staal, het schurende stopzetten der
voortratelende wielen. —
— London!
Als een schok in zijn hersens, het wijd uit luiende woord:
London! en telkens weer: London!
En dadelijk, bij het uitstappen reeds, de heete slag van het
brandend heete leven tegen zijn verwende bleek -gezicht, als van
een oven-vuur aanschroeiend.
Het vale licht drensde als een motregen over de locomotieven,
die zwarte verstikkende rookwolken uitbraakten onder de vuilgrauwe spoorhalle. Grijze stofwolken pulverden stuifdwarrelend
over de willoos voort - gejachte menschen. Droef ruizelde het doodsch
gele licht overal neer, wuifde als met vele grijze vederen langs de
angstig strak gespannen ijzeren bogen, het zuifelde ril-bevend
als weifelende grijze schaduwen door de matglazen overkapping
en wrocht de ontzachelijke beweging in deze asch- duistere somberte
tot een nachtmerrie van verschrikking. Oranje-gele lichten grijnsden als kollende oogen in zwarte holen, vonkten hier en daar als
lichtspleten in onontraadselbare diepten. En van overal stormden
loeiende en krijschende geluiden aan, als de wanhoopskreten van
millioenen verdoemden.
Moedeloos keek de zwerver omme, zag nog met een pijnlach om
de wit gebeefde lippen naar de beeldenversiering tegen het Easternhotel roetzwart overpulverd 'lijk twee gekluisterde morianen ...
beelden van handel en nijverheid....
De titaniesche hartklop van het werkbeest klonk hier hoorbaar
en de grove klauw van het vóortjakkerende beest was er voelbaar.
In die steeg goorheid, brutaler nog en bijtend wreeder, som
dan grot -donkere tunnels, benauwender dan kerkhof kelders,-berd
strompelde de vreemdeling voort, allen! alléen .... terwijl het
sissen en fluiten, het stoom los gieren, het aandaverend wagonnengeweld, het staal schampen, het vuur ketsend remmen, óm en
overal óm hem los knalde; en in zijn hijgende strot de roetwalm
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van rook brallende schoorsteenpijpen; en boven alles uit als bloed
vanen over stormloopende scharen de jachtende zweepslagen-rode
van het monster „werk" met den huil-roep: „vooruit !"
Hier werd dan zijn bloemen -blijë ziel voor al- altijd gekerkerd
met nooit meer zon in het wreed teleurgestelde gedacht, met
al-altijd visie voor het wanhopig starende oog van grot-donkere
nachten waarin menschen slaafden, al maar door, levend ver,
onbereikbaar ver van zijn goede land met den zonnebrand, het
oneindig luchte•blauw, met bloemen en glinsterenden dauw.... en
hij stond stil, een krampende snik stokte hem in de keel....
London!
Het werd een koor van spotzieke duivels, die het hem toesisten
eerst, maar dan uitgilden oorverdoovend .... London!
— Eastern-hotel?
— Yes, please.
Hij zeulde mee met den hotelknecht, de ijzeren trappen op en
zoo maar, wil en gedachteloos verder; soms even angstig omziend
als 'n afgeranselde hond, den pijnlijken zwiepslag wachtend bij eiken
stap verder van het „werkmonster" met den schrillen schreeuw:
,vooruit !"
Thans de rust in het morgen - stille hotel, en toen zijn eerste
vreemde woord zeggen, angstig weifelend eerst, bang en bevreesd
om uitgelachen en niet verstaan te worden. Dan de kalmte in
hem, dat het goed was en duidelijk, want gereed al een bagageknecht die de lift binnen ging en hem noodigde te volgen.
Toen was zijn eerste vraag om een bad. Hij wilde de loomheid
van zijn slaperige lichaam jagen en zijn overspannen zenuwen
weer kalmeeren.
Het was stil en blank-wit in het badkamertje als in de cel eener
non. Zacht druppend lekte de koperen kraan als een tik - takkende
klok.

Nu gleed het moede lijf in het koele geel-goudelende water. Een
trilling als een electrische schok doorrilde hem, nu de koude zijn
warme borst en de heete armholten overhuiverde. Maar de kalmte
gleed langzaam in zijn tobbende hersens; héen, het zeurig drenzen
der misnoegde gedachten en al krachtig de spierkramp onder
het koele weldoende water, dat stillend streelde over zijn ziek
opstandige zenuwen.
Dan verfrischt, als gestaald het willende lijf en frisch koel de
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aanraking van schoon linnen om hals en polsen, stapte hij met
een prikkelenden honger in het leege lijf de breede trappen af,
waarop de spierlenige voeten lustig veerden als onder cadans van
een vroolijk opwekkenden marsch.
In de eetzaal gloeiden de electrische lampen nog. Er was stoor loos geschuifel van gaanden en komenden, zacht gepraat van hier
bekenden, stil geheim lachen, onhoorbaar bijna van in-tevredenen; en de stijlvolle kleeding was er van dien goeden huize, in
harmonie met de warme kleuren der deftige engelsche salons. En
alles, ook de stillevens boven de gebeeldhouwde zwaar eikenhouten
buffetten, de bloemen in de licht sprankelende kristallen vazen,
was er van een berekende zacht aandoende gezelligheid. De Smirnatapijten op de spiegelgladde parketvloeren, deden weldadig aan
onder de rustende voeten. Licht mousseerde over schuim-wit der
ontbijt-servetten, het sneeuw-blankte over de glinsterende vingerdoekjes, het weêrschitterde in de koelgladde porseleinen borden
waarover éen enkele slanke korenbloem gepenseeld was; nikkel
en zilver, naast vele schitterend blinkende vorken en lepels en
gepolijste altijd nieuwe messen, vonkten met opspringende lichtdruppen.
Bedaard, genadig knikkend komt de wijze grijze kelner met het
geërfde hoffelijke van zeer deftigen man naar hem toe, een bonboekje
in de hand, buigend nu naar den vreemdeling luisterend, die zich
in strak nadenken afvraagt wat te nemen en het antwoord al:

— Sole — fried sole, please .... and a slice of toast.
— Please .... number?
— Ninety.
Het geruchtlooze heen gaan — en dan het bijna plechtige weér
komen met de plaiten schotel, sierlijk op de toppen der vingers
balanceerend.
Langzaam eten toen en met kleine teugen de warme koffie toe.
Dan nog even na soezen in de rookkamer, het beetje loonre lijf
rustig in den breeden marokijnen leunstoel, stilletjes zich verkneuterend voor den breed opvlammenden haard.... maar onrustiger
nu plots hoorend door een geopend venster het straatrumoer,
voelde hij in zich als een grof plichtverzuim zijn rusten hier en
het vertroetelen van zijn behaaglijke lijf.
Nog stond hij te drentelen in de corridor, na een kort gesprek
met den stoeren portier, 'n zes voet langen kerel op wiens onbe-
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rispelijke uniform gouden en zilveren medaljes bengelden, trotsch
klinkend en aanmatigend blinkend als van een veteraan-in-ruste.
Welwillend glimlachend met dien glimp van veel weten, en lang
bekend, gaf de deftige sinjeur zijn inlichtingen en verwees hem
toen naar éen der vele grooms om met dien de enorme London
Directory te raadplegen.
Vóor het breede hotelfront, smalde het asfalt der Liverpoolstreet.
Hansoms gleden af en aan, zetten stop voor het hotel. Uit de
doorwegen van The Great Eastern-station spoelden als door pas
opengezette sluizen duizende vlug gaande menschen.
En turend naar die rustelooze mieren, voelde hij schrik aanjagend het benauwende van eenen, die te lang in de eenzaamheid
vertoefde en nu weer plots het krioelen van een reusachtige stad
moet meêleven.
Angstig stond hij daar voor de breede deur, wachtend op iets
of iemand. . hij wist het niet . , , . en toen als bij impulsie stiet
hij van het trottoir af, stond vreemd en alleenig in de straatbranding die voor en achter en van overal tegelijk hem omklotste.
Op en neêr gaande lijnen van menschen, dicht aan éen gedrongen,
met de koppen en de vele hooge hoeden vreemd drijvend op
egaal zwarte schouders, bewegend als golven van een inktvoed,
menschenkoppen al maar vlottend op den zwarten stroom en, er
onder, het vijlend geslijp over het schurende asfalt.
Goud licht stuifde aan het einde der lange breede straten, lucht
trilde van poederend goudstof boven de wit en zwart grijze huizengeulen; en vlak bij hem langs de rouwende gevels spatte de zon
glinster-vonken, als over kabbelend water, op de zwaar vergulde
balcons met de enorme reclame-letters, streelde raag teer over
kleine tuintjes met ontbottende boomen, trilde zilverend over een
paar bloeiende krokussen en tulpen en de enkele hyacint die hier
wel verdwaald leken .... en het heimwee haakte wreed en diep
in de nauw geheelde wonde.
0! de jubelende velden nu daar in dat vlakke land: de guldensporen en de tulpen, de krokussen en hyacinten geurig en kleurig
onder den zonnebrand....
Maar voort!
De menschen drongen hem voort! Van overal stapten ze aan,
met haast, met ijlende stappen, van links, van rechts uit de hooge
woningen kwamen ze de geulen in en trokken meê op: waar..
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héén? waar toch heen al deze gaanden nu, oprissend in ondoordringbare horden, voortspoedend over de trottoirs of beklauterend
de ontelbare omnibussen .... waarheen? en het antwoord was de
schreeuwroep der vele conducteurs, snel en vlot:
— Piccadilly, Strand! ....
De wijzers wezen twaalf aan — slaan hoorde hij niet of hij
lette er niet op door het rumoer.
Toen beklom hij een bus, hield de twopence al gereed. Nu maar
laten gaan ...
Huizen voorbij, paleizen, huizen weer, wit en zwarte steenstapels
met diep er onder magazijnen en winkels, schitterglanzend als
vergulde hengsels aan ebbenhouten doodkisten.
Hoog gezeten nu als op de brug van een schip, de lente- zwoele
wind-wuiving tegen het gezicht, langzaam voortgeschoven tusschen
de mierende menschen, op en af stroomend langs de trottoirs en in
het onrustig spoelende middenspoor der straat, tusschen cabs en
hansoms, rustte hij; in zijn kijkgrage oogen al het vreemde innend.
Warm bepijlden de stralen zijn nek; en de voorjaars-luwte wrocht
nieuwe gedachten, terwijl zijn peinzende oogen naar de onbekende
dingen keken en groot open staarden naar den straateinder, ondoorzichtbaar van stuifwarrelend goud pulver.
Het blijë licht vervaagde de droefheid van zwart Londen; het
deed de menschen hooger óploopen, met de kamerbleeke gezichten
als in verlangen naar den schroeiblos der zon. En de schijnsels
dansten over de voortschrijdende scharen met hel-schelle lichtbundels
en ze trilden leven wekkend over somber donkere gevels, streelden
het puurblank marmer van Queen Victoria, nietig troonend voor de
majestueuze Saint Paul; ze straalden glorie-kransend om den ontzachelijken kerkkoepel.
Schichtig schieten de lichtere hansoms voorbij als vlugge goud groene watertorren tusschen de plomper voort treuzelende cabs en
bussen. Een roodgelakte tuf-tuf rent brutaal als een wilde stier alles
en allen voorbij.
— „Fleet-street ?"
Nee, nog maar niet afstijgen .... Strand .... nee, Charing
Cross....
Hier leek de City uit te spuien alle werkers, hier stopten even
de honderden bussen en rammelhotsten dan, leeg bijna, verder;
hier liepen nu de diepe schitterend verlichte restaurants vol en
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zochten de hongerigen hun luncheon in enkele minuten te slikken.
Overal dezelfde gewone haast, het snel bedienen der kelners,
het korte gesprek, het knappende bevel.
Doch het komen stilde en het gaan versnelde. Het was bij drieën,
de Grand grillrooms liepen leeg, nog enkele rinkelende vorken en
messen, aldoor minder; de kelners niet meer jachtend, reeds in
bedaard afruimen der tafels.
En ook hij weg, de straat maar op.
Naar links? naar rechts? er was te weinig wind om z'n hoed op
te gooien .... dan maar Piccadilly in, hij wilde nu de rusteloosheid
maar goed in zich opnemen.
Doch ten leste de moeheid in zijn beenen, het doellooze meejachten beu, het dof dompende geweld als een onophoudelijke donder
nàdreunend in zijn hersens; het bloed als een ruischende stroom
in z'n ooren; het straatbeeld snel rappend voor zijn blind gestaarde
oogen. En de verveling drensde hem aan, het bleef alles, alles
hetzelfde, telkens de hoopvolle verwachting aan het einde van een
langzaam afgeloopen weg, telkens de nieuwe teleurstelling bij het
begin eener lange straat. In straten, nauw als geulen, hing lauwe
vunze warmte als in een muf riekende gang; een enkel electrisch
peertje sterde reeds in de verduisterde winkels.
Moe van starend zien en duldeloos hooren, moe van het menschen gewriemel en het idiote daar - heen - slenteren, liep hij een
station binnen.
Als in een enormen kelder daalde hij de uitgesleten trappen af.
Een vuile smoordamp hing over het perron; vaal grijs licht mistte
tusschen de steenklompen, zwart bepoeierd als de groeve van een
kolenmijn. Langs roest-groen verschimmelde muren grimden schreeuwende advertenties een gillenden snauw tegen het troostelooze grafkelder-grauw. En dreigend gevaarlijk daar achter de sombere tunnel, waarin twee lichten rood- vuur- oogden van een aanratelend
stoommonstertje, dat al zichtbaar werd, zwart en smerig bevlekt, in
het neer weenende schemerlicht. Steenkolen-smook pufte traag, als
door een breeden schoorsteen, den roetkelder uit, smeulde walmend
verpestend over het ondergrondsche perron.
In! .... en de deur snel met een een smak toe, de raampjes potdicht gesloten, maar verstikkend de rookwalm in de morsig geknoeide wagonnetjes, onverdraaglijk de reuk van smeulende papieren
sigaretten en tabak in houten pijpen.
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Nu ging het rommel-stommelend het nachtzwart in.... een peuterig lichtje, 'n gloeiende spijker in de duisternis, valsch belichtte
de menschkoppen voor hem. Dan trilde weer even de lichtschemer
tusschen de huisgeulen, vaal over de als ruïnes brokkelende muren.
Een vreemde droefenis overhuiverde hem, en bijna angstig staarden
zijn oogen naar al die onbekenden, stom en zwijgend voor hem.
Diaboliek in deze afgrond-somberte doken de koppen op, weifelende
omtrekken waarin alléen de levende oogen glansden straf zichtbaar. En hij voelde zich ver van het straatbeukende bussen-geweld,
ver van het donderende beweeg daar boven, als een slaaf van
ontzachelijke zwarte machten, die hem vasthielden hier in deze
afschuwelijke mijnen, wier vunze vuilheid hem besmetten met
roetzwart en grijs pulverend stof. De verstikkend tabakslucht vulde
zijn naar adem hijgende longen.
Stop!
Met plotse onverwachte nijdige schokken, voor en achteruit, nog
éens en nog eens weer stonden de om-olie-krijschende wielen eindelijk stil.
Er uit, er uit! .... en snel de trappen op, naar buiten .... stond
hij daar als verdwaasd voor een enorm groot grasveld.
Zijn oogen knipperden tegen het licht. Hij zou die huizen-reeks
maar langs loopen, ergens zou er wel een naam staan.
— „Holland Park ...." hij glimlachte droef. Maar blij toch in
het daglicht, met al het glanzend vochtige groen voor zich, stapte
hij Kensington Road door, beklom een bus naar Piccadilly.
Hongerig viel hij op een stoel neer in 'n restaurant. .
Toen overdacht hij wat te doen, met dien grooten leegen avondtijd voor zich.
— „Resurrection" .... nee .... dat niet. . . . al ellende genoeg....
daar niet heen.... nu niet ... .
Het licht juichte met manehelderheid tusschen de theaters, sprankelende licht-druppels regenden van breede gevels; rood en groen
en geel wisselden reusachtige licht-letters: A Chinese Honeymoon.
Daar maar heen gaan.
En onverschillig trad hij binnen.
't Kon zijn, dat hij voor die drie shilling tenminste die pijnherinneringen kon loozen.
Maar onder al die kortswijl bleef hij kil en vreemd te moede,
met aldoor de visie van enorm London om hem. Er kwam geen
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lach om zijn lippen bij de pretmakerij van Miss Trevelyan .... hij
moest denken aan al die menschjes daar voor hem: leden van dat
vreeselijke London hier rond om hem, London waarvan hij de
dreunschokken hoorde brons - brommen tot hier door, London, dat
hem wel vernielen zou in zijn diepste zwartste binnenste.
En het bleef dáár een kinderspelletje; dansen met het beenen
gooien in mousselinen rokjes; drenzende deuntjes reciteerend
voorgedragen; lichte schitterende decors... . Maar in zijn starende
oogen zag hij als grijze chineesche schimmen de toornlooze vaart
der volkeren onder de grijs -weenende luchten tusschen de donker.
grauwe steenstapels.
Laat, en doodop kwam hij thuis, rustte nog even in den breeden
leunstoel op de rookkamer; en turend in het kolende haardvuur
trachte hij zijn denken te regelen. Maar in den chaos van al die
nieuwe impressies zeurden de liedjes van Hang Chow Emperor of
Ylang Ylang en klonken tergend monotoon de klepperdansen van
de engelsche meisjes....
Namen ze het leven dan niet zoo lood -, lood - zwaar? Bleven ze
er verre af, of verdrongen ze hier dat levensleed met tingel -tangel
en dansmuziek?
Diep voelde hij aldoor de schrijnende wonden ná- pijnen ...
Op het bed, tusschen de koele lakens, voelde hij al zijn ledematen als na een bovenmenschelijke inspanning ten leste zwaar
rusten.
Toen werd het veilig in den kring van het electriesche lampje,
zachte schijnsels zuifelden onder de bleek-gele abat-jour; blank-wit
glansde het voor hem en het trilde de geheime stilte door als de
wiekslag eener duive ... .
Zaterdag.
Tenminste de almanak in het hotel gaf dien dag aan.
Aan de straten kon hij het niet zien, als in Holland, waar bijna
iedere dag te vermoeden is uit het straatleven, bijkans te raden in
de kleur der lucht, maar zeker in het gedoe der dienstmeiden.
Nu de Thames maar langs loopen. White-chapel was hem tegen
vaag de herinnering wrochtend aan de Prinsengracht in-gevaln,
den Haag, met ook veel arme Joden aan wagens met citroenen
en sinaasappelen, ouwe kleeren en oud roest ... - zoo hier en daar
wel, tusschen smalle overzakkende huizenrijen in nauwe donkere
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stegen als gevaarlijke boeven -typen, maar in het zonlicht als arme
sjappen, droef en ongevaarlijk.
Thans slenterde hij de breede blauwe trottoirs over, langs de
rivier.
Vele groote schepen tegen de losplaatsen, waar druk gewerk
van lichters, ratelend geweld van kettingen, daverend rumoer van
ijzeren staven op kazeiën.
Over de bruggen een almaar voortstuwende menschenstroom,
oneindige rijen vehicles, alles door elkaaar als de warboel van een
vluchtend leger. Diep daaronder de breede rivier, snel afloopend
tusschen grijze slijkerige wadden.
Tegen de boorden reusachtige hotels, vele verdiepingen hoog,
met breede terrassen, kleurig van fleurig groen en helroode bloemen.
In de verte Westminster Bridge .... dáar.
Onder de ijl blauwe lucht spanden de breede gevels van het
droom-schoone paleis en in de stille onberoerde wateren kaatsten
de blanke flanken, spinden de immaterieële sierselen als ragfijne
borduurselen, teeder wit tegen den bleeken hemeldom, als van sneeuw
strenge ornamenten, de statige bogen, de straffe lijnen-schuimde
waaruit als bloemknoppen opspitsten de ontelbare puntige torentjes. Het tooverpaleis groeide en bloeide op uit het hemelwijkend
diepe waarin het weerkeerde ijler en broozer onder de teer blauwe
lucht; en terug weer in den luwen zwoelen lentewind, als een eeuwig
wisselend spel van droom-leven stáát het er als gehouwen in blank
wit marmer statig in de wijde hemelhalle.
En als een gebeeldhouwd monument de toren met het goudlichtende uurwerk .... Licht! van overal siddert het neêr, levenwekkend
in de standbeelden, siram in hun zware harnassen; licht! sprankelend over de koninklijke wapenschilden.
Maar het leven klots en kookt voor en achter hem; vdort al
weêr, onverschillig tusschen de hoofden en schouders van de Buizende onverschilligen, niet turend naar dat wat er van God is in
den mensch.
Doch morgen immers ook voor hem de verstomping voor al het
nu vreemde schoone, morgen als de heete slag van het werk hem
voortjaagt, zal ook hij de straten en pleinen overtrekken langs paleizen en krotten, onverschillig voor licht en zon, voor mooi of leelijk.
Voort, als in een roes, voort om in den pas te gaan met deze snel
bewegende menschen.
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Telkens als een angst voor al het komende greep hem dit aan.
Schuw keek hij dan om zich of al deze menschen dit twijfelende
in zich hadden. Doch de bleeke ernst-koppen lieten niets zien , de
oogen in strak vooruit kijken, de gezichten stuursch en als norsch
tegen alles in.
Hij voelde zich niet meer als een vreemde gaan, met wankele
stappen tusschen deze ferme stappers, maar als een die gewend
raakt en thuis met al die hoofden en schouders om zich.
Hij loopt met opgeheven hoofd en krachtigen tred mee een station
van de electrische train binnen, vlug! omdat 'n elk vlug gaat.
Smijt een twopence aan een der vele loketten. Snel de afsluiting
door, waar éen controleur zit tusschen twee doorgangen in, met
een bak als een enorme kaarten -coupe voor zich. Ieder werpt de
tickets daar in, de ontvanger kijkt scherp toe. Weer een hekken.
Dat door — en binnen! Vele menschen snel achtereen binnen als
in een kamer. Tegen de wanden het eenige gelijk luidende bevel:
„no smoking, no spitting" .... Alles gaat rustig, lang bekend,
ieder gewoon aan regel en orde. De liftman beveelt: „ make
room !" en elk individu gehoorzaamt zonder aanmerking. De
hekkens kleppen toe, nog eenige achterblijvers staan buiten, vragen
niets, dwingen niet, wachten tot 't hun beurt is. Even een wee gevoel, als 'n zeeziek gedraai om de maag, schijnt hem 'n oogenblik
het ongekende spel te vergallen. Maar al rustig snel gaat het dalen,
vele meters diep, regelmatig, zonder schok, zonder geluid. De
deuren open — 'n veertigtal menschen uit de lift, snel naar buiten....
het onder -grondsche station- perron.
De electrische als een enorme automobiel, uit een pikdonkere
tunnel in het witte licht onder de schitterend geglazuurde witgele tegels, rondbogend over menschen en wagons en perron als
een sierlijk glad gestreken reuzen - manchet. Uitstappende menschen
snel en woordloos, ingaanden nog vlugger zich haastend; schijnbaar
geen signalen, niets, voort! ruischloos snel, in de sierlijke coupé's,
zonder klassen, glansrijk verlicht, proper aandoend, zonder smerigen rookwalm, de blanke schijnsels boven de menschkoppen,
rustig pratend en gewoon — o! zoo treffend gewoon — in hun
grootsteedsche doen, dat het zoo moet, zoo! en niet anders.
Weer het teere daglicht in de diepe geulen: op de stations- perrons
weer de snel gaande menschen, een handwijzer: „to the lift!" weer
hekken door en het kamer binnen stappen; het bedaarde opschui-
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ven der rustige menschen, het vreemde gevoel van in een ballon
op te stijgen, het trappen klimmen: „keep right! out! in!" een
pijltje....
„Chancery Lane."
Het klits-klassen der hoefijzers op 't asfalt dat gevaarlijk glibbert
onder stuivenden motregen, plots onverwacht over de enorme stad
neêrgedroefd , die een uur te voren in goud-zon opleefde. Het
aangerijde voortstuwen der bussen, het glijschuiven der hansoms
tusschen de zwart-grauwe huizenreeksen, waartegen de advertenties
dof verguld uit bulken. Het is lauw-warm daar tusschen de steenstapels, grijzig grauwt de lucht boven de nauw toeschuivende straten
passen, nevel als een ijl-blauwe rook raagt wuivend over het wegjachtende mensch-gewoel.
Het gaat, gaat langs de glimmende straten, het beweegt en
spoedt voort over de trottoirs, het snelt heen, rusteloos heen, oneindig schijnbaar te midden der oneindig blokkende woningen.
En weer avond. De booglampen als manen bleek schijnend boven
de in donker nu verlaten straten.
Langzaam maar zeer merkbaar treed de kentering in. Nog bussen
propvol, nog vrachtwagens zwaar beladen, maar al minder, aldoor
verloopt „the flow," de ebbe treed in .... Zaterdagavond.. - . nog
felle schijnsels als een licht-brand in het Strand, Piccadilly in
vreugd van feestelijkheid, hansoms snel schichtig voort en stop
voor restaurants en music-hall's.

VLAAMSCHE KRONIEK
DOOR

PROSPER VAN HOVE.

Het Vlaamsch tooneel.
Een der geduchtste vijanden van de vlaamsche ontwikkeling in
België is, zonder eenigen twijfel, een instelling die uitteraard geroepen scheen om de vlaamschgezindheid te bevorderen en te steunen.
Ik bedoel het vlaamsch tooneel, zooals het op de officiëele vlaamsche
schouwburgen begrepen en behandeld wordt.
Hoe is men er toe gekomen, zal men zich afvragen, precies het
tegenovergestelde te bereiken van wat men — zoo hoop ik ten
minste — wenschte te bereiken?
De zaak lijkt eenigszins ingewikkeld, maar laat zich toch wel
duidelijk door een rationeele, proefondervindelijke en psychologische
ontleding oplossen.
De Belgische regeering heeft het, naar alle waarschijnlijkheid,
in den beginne toch wel goed willen meenen met de vlaamsche
dramatische tooneelkunst. Zij is alleen maar zeer onbehendig en
zeer onwetend geweest in haar goede bedoelingen, en heeft daardoor,
in plaats van goed, ontzaglijk veel kwaad gesticht.
Dat kwaad zou nog niet eens zoo erg geworden zijn, had men
bijtijds maar willen inzien dat men den verkeerden weg was ingeslagen; maar dit heeft men niet gewild, en daardoor zijn wantoestanden in 't leven geroepen, die de vlaamsche dramatische
tooneelkunst eenvoudig den doodsknak hebben gegeven.
De Belgische regeering is, o wee! op het rampzalig idee gekomen,
officiëele prijzen en premiën uit te loven voor de beste tooneel-
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stukken, en prachtige jaarlijksche subsidiën toe te kennen aan de
officiëele schouwburgdirecteuren, die bedoelde „beste " stukken
zouden opvoeren.
Dat was 't verkeerd beginsel. Het overige zou maar al te spoedig
en onfeilbaar-logisch volgen.
Om die prijzen en premiën te besteden moesten natuurlijk
tooneel-commissies gevormd worden. Door wie werden ze benoemd
en wie zetelde er in? Mannen van 't vak? dramatische schrijvers?
bekwame tooneel-critici? Wel neen. Men gaf zich lang zooveel
moeite niet! Zij werden maar op goed geluk af ambtshalve benoemd
uit of door een ministerie-afdeeling. De keus was dan ook meestal
ellendig. Van de tien waren er meer dan de helft totaal onbevoegden,
en onder de zoogezegd „bevoegden" waren ten minste negentig
percent tooneelknullen, vastgegroeid in ouderwetsche begrippen,
mannen van achteruitgang, blind, dof en stom, dood voor iedere
nieuwe en frissche uiting van het dramatische kunstleven.
De gevolgen bleven niet uit. Over het geheele vlaamsche tooneel
was 't dadelijk een invasie van de aller-akeligste draken. Moord,
brandstichting en bloed op 't tooneel, de laffe verrader eerst
zegevierend, de onschuld vervolgd en belasterd in beken van tranen,
tandengeknars en wanhoopgegil, en ten slotte de goede moraal:
de deugd beloond en de misdaad gestraft, onder daverende toejuichingen van 't publiek.
Waarheid op 't tooneel, waarheid van leven, waarheid van taal,
waarheid van karakter-ontleding en van toestanden, kon noch
mocht er geduld worden. Alles moest even conventioneel en valsch
zijn. Een boer b. v. een ware boer in taal en zeden was, en is er
tot nog toe, niet denkelijk. Er moest onvermijdelijk een romantisch
gemaakt worden, en nooit hebben de vlaamsche-rhetoiscpvan
tooneelschrijvers, ook niet de jongere modernen, op een paar
uitzonderingen na, zich geheel van dat wanbegrip los kunnen maken.
Enkele dagen geleden las ik nog in een tooneelblaadje dat dan
toch nieuw en vooruitstrevend in zijn opvattingen heet te zijn,
„dat het tooneel het conservatorium der taal moest wezen en alle
gewestspraak er streng diende geweerd te worden." Nog daargelaten
deze bekrompen opvatting van de beteekenis der dramatische kunst,
vraag ik mij af van welke taal het Vlaamsch tooneel dan toch
het conservatorium zou moeten worden? Wellicht van de invalsche, in-leugenachtige, door geen mensch in België gesproken
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woordenboek- en stadhuistaal, die de romantische tooneelpoppen
er in Vlaanderen sinds onheuglijke tijden op nahouden!
Men bleef dus voortgaan in de oude richting. Het heette mora
inwerken op den geest der menigte. En voor de blijde-lizernd
zijde van het leven had men heerlijke kluchtspelen, o zoo fijn en
zoo geestig, die 't volk deden lachen, lachen .... tot het niet meer
kon. De allergrofste ploerterijen, de allerlogste kermisgrappen waren
te lomp noch te zwaar, om door het sterk gestel en taai geduld
van dat onwetend oer - publiek verorberd en verwerkt te worden,
Men proestlachtte zooals men snik-huilde; de zakdoeken, eerst
geweekt door melodramatische tranen, werden daarna door de
van dolle pret kittelende lachtanden aan stukken gebeten.
Hoe kon het anders of de arme, zoo schraal betaalde, dramatische vlaamsche auteurtjes zouden in dien zin maar voortwerken
om de concurrentie vol te houden tegen den melodramatischen
Franschen en Duitschen drakenwinkel, die meer en meer dreigde
in vertalingsvorm de vlaamsche tooneelmarkt te overstelpen? 1
Eerst en vooral toch moest men de Staatspremie, en, zoo mogelijk,
den driejaarlijkschen prijs van drie duizend frank zien te krijgen.
Een niet gepremied stuk wordt zoo goed als stelselmatig door de
schouwburg-directies geweigerd, want, — en dat is wel een monument
van . tooneel -ploerterij, de schouwburg-directeur eischt van den
auteur de helft der officiëele premie voor het opvoeren van zijn werk.
)

-

Het vlaamsch tooneel werd dus al van in 't begin van zijn officieel
ontstaan in een afgrond geslingerd, waaruit het nooit meer is
opgekomen.
t) Een der allerergste, allergrofste, aller- afschuwelijkste draken die wel ooit tot
schande van het tooneel, vóór 't voetlicht van een schouwburg kwamen', is nu pas nog,
als laatste nieuwigheid en buitengewone attractie, op de officiëele vlaamsche schouw.
burgen van Antwerpen, Gent en Brussel vertoond. Het ding heet: Koningsliefde of de
Bloednacht van Belgrado. Door welken ontoerekenbaren letterboef het in elkander is
geflanst kan ik mij niet herinneren, maar het heeft acht of nog meer tafereelen, en de
historische namen van de personages worden zoo maar kalmweg genoemd zooals ze in
werkelijkheid waren: Koning Milan, Koning Alexander, Koningin Draga, Kolonel
Lunjevitch, enz. enz. En dat walgelijk penne•schelmstuk werd toch waarachtig door de
officieele tooneelcommissies goedgekeurd! Of hebben ze soms in dien..., auteur een
miskenden Shakespeare ontdekt?
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Dat wat in den geest der regeering moest zijn een middel tot
verheffing en veredeling van den volksaard, werd terstond, als
onvermijdelijk gevolg van een geheel verkeerd uitgangspunt, een
werktuig tot des volks verlaging, een schaamtelooze exploitatie
van 's volks laagste instincten, en meteen de ondergang der
vlaamsch- nationale, dramatische kunst.
Een ander gevolg van dien ellendigen toestand is, dat het
vlaamsch tooneelpubliek, door jaren en jaren draken-kost gevoed,
van geen echt kunstwerk meer genieten kan. De officiëele vlaamsche
schouwburgen hebben nu hun publiek precies zooals ze 't zich
gevormd hebben, en als het soms een enkelen keer gebeurt dat,
bij o zoo zeldzame uitzondering, een stuk van werkelijk artistieke
waarde ten tooneele wordt gebracht, dan zit dat publiek verbouwereerd en verbaasd te kijken, niet voelend, niet begrijpend, niet in
staat, door zijn totaal gebrek aan artistieke opleiding, het ware
kunstwerk te genieten. Herhaaldelijk is dit in den laatsten tijd heel
duidelijk gebleken. De moderne ideeën over dramatische kunstopvatting zijn toch ook, op den duur, zelfs tot in de gesloten
tabernakels der officiëele vlaamsche schouwburgen eenigszins doorgedrongen, en enkele directeuren, door het voortdurend er op los
hameren van sommige couranten eindelijk bewogen, hebben geprobeerd enkele der moderne dramatische meesterwerken vóór het
vlaamsche voetlicht te brengen. De uitslag is aller - erbarmelijkst
geweest. Het publiek, gedegouteerd, kwam naar den schouwburg
niet meer. Machtig aangrijpende stukken, als Voerman Henschel,
konden b. v. in Gent nog geen halve zaal lokken, en moesten dan
ook na een paar mislukte opvoeringen van het affiche verdwijnen.
Het zal dan ook wel geen groote verwondering wekken wanneer
ik de verzekering geef, dat, op de vlaamsche schouwburgen in
België, door de betere, ontwikkelde en intellectueele klasse, met de
diepste en volkomen verdiende minachting wordt neergezien. „Het
vlaamsch theater! ... dat is goed voor knechten en voor keukenmeiden," hoort men telkens geringschattend zeggen; en 't is toch
een ongepermitteerd schandaal, dat men, door de schuld eener
totaal- onbevoegde overheid, zulke dingen moet hooren zonder ze
met grond te kunnen weerleggen, terwijl het vlaamsch tooneel
toch feitelijk door die misselijke overheid gesticht is en bezoldigd
wordt om vooral de maatschappelijk - ondergeschikten tot een hooger
en edeler peil van kunstbesef op te leiden. En daarom zeg en
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herhaal ik nog eens met verontwaardigden nadruk dat ons officiëel
vlaamsch tooneel een der geduchtste vijanden van het vlaamsche
volk en van het vlaamsche leven is. De schouwburg - directeuren,
die nu en dan nog al eens heftig onder handen worden genomen,
dragen m. i. maar de halve schuld. Dat zijn toch in de eerste
plaats exploitanten, mannen van zaken, die vooraf en vooral hun
flnanciëele belangen behartigen, en even goed hotel- of kroeghouders, winkeliers of handelsreizigers hadden kunnen worden: de
groote, zware, schandelijke schuld drukt op de lamme regeering,
die zulke wantoestanden heeft geschapen en ze, tegen beter weten
in, door geldelijken en immoreelen steun in 't leven houdt. Men
zou zich op den duur wel mogen afvragen of de Staat er soms
belang bij heeft het vlaamsch gedeelte van ons volk in de stomste
onwetendheid en de meest vernederende ondergeschiktheid te houden.
Of is het enkel allerdiepste onverschilligheid, aller - volkomenste
geringschatting en minachting van het vlaamsche volk? Mij verbaast
het, haast telkens wanneer ik in een officiëelen vlaamschen schouwburg een opvoering bijwoon, dat er niet gefloten, gestampvoet en
gebruld wordt, tot het gezakte scherm aan de publieke verontwaardiging het weerzinwekkend schouwspel der vertoonde ploerterijen
verbergt. 1 )
Één lichtpunt is er, zwak nog, maar met den dag helderder
en sterker wordend, in den doodslaap onzer nationale, dramatische
kunst: het werken en streven van enkele niet-officiëele tooneelmaatschappijen.
Er zijn er onder — in Gent voornamelijk — die met hun
beperkte en soms zwakke materiëele middelen aandurven wat geen
enkele sterk- bezoldigde officiëele schouwburg aandurft: ware kunstwerken, zorgvuldig ingestudeerd, voor een eenvoudig, onvervalscht,
langzamerhand tot echte, gezonde kunst opgeleid publiek van
meestal ontwikkelde werklieden en kleine burgers.
In de allereerste plaats dienen genoemd en hoog gewaardeerd de
kranige maatschappijen Van Crombrugghe's- genootschap en Mul1) De Vlaamsche tooneelspelers laat ik bier heelemaal buiten bespreking. Die zijn
dikwijls van zeer goed gehalte, en ik kan slechts uit den grond van mijn hart betreuren,
dat zoo veel sterke, frissche krachten aan zooveel aanstoot-gevenden onzin verknoeid
worden.
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tatuli's kring, beiden van Gent, waarvan de eerste o. a. durfde
geven Heyermans' Ghetto en Op hoop van Zegen, en de tweede
Hauptmann's Weber, Buysse's Gezin van Paemel, Driekoningenavond en Landverhuizers; en verder Electra van Perez Galdos,
De Grootste Zonde van Otto Ernst, en meer andere deugdelijke
stukken.

Groot was telkens het succes voor dat geheel apart, in talrijke
scharen opgekomen publiek, dat al sinds jaren walgde van de
bloedige draken der offficiëele melo- dramatiek. Het gaf warm zijn
instemming en ingenomenheid te kennen, en zeer kenschetsend als
trapsgewijze verandering in de ellendige, bestaande toestanden, is
ook de bijval die deze amateurs-tooneelisten buiten Gent met
voornoemde stukken behaalden. In den jongsten tooneelwedstrijd
te - Oostende, die den ganschen winter geduurd heeft, en waar
talrijke maatschappijen deel aan namen, werd de eerste prijs van
zeshonderd frank behaald door het Van Crombrugghe's- genootschap
met Op Hoop van Zegen, en de tweede prijs van vierhonderd frank
door den Multatuli's-kring met Het Gezin van Paemel, terwijl al
de andere genootschappen, die met verouderde of drakerige stukken
voor den dag kwamen, door de toch nog vrij conservatieve
amateurs-jury -leden achteraan werden gesteld.
Van die en enkele andere maatschappijen, buiten alle prijs -enpremie-stelsel-om , mag en kan men de herleving van 't zoo diep
gedaalde vlaamsch tooneel verwachten. Zij willen, en zij hebben
getoond te kunnen wat zij willen. Hun haat en minachting tegen
't bestaande officieel geknoei zijn diep en grondig ingeworteld, en
ieder hunner pogingen is als een zweepslag naar voren tot het
doel dat zij bereiken willen:
Echte nederlandsche en uitheemsche dramatische kunstgewrochten
tot werkelijke ontwikkeling en verheffing van hun volk ten tooneele
brengen.

DRAMA EN TOONEEL IN NEDERLAND

1)

DOOR

W. G. VAN NOUHUYS.
DR. J. A. WORP. Geschiedenis van het Drama
en van het Toonel in Nederland. Eerste Deel.
Groningen. J. B. Wol ter s.

Wat telkens bij het opslaan van Dr. Worp's boek weer treft, is
de ontzagwekkende hoeveelheid arbeid daaraan ten koste gelegd.
Er is een geduld, een toewijding, een studie noodig geweest, om
dit werk tot stand te brengen, die ons bewondering afdwingen.
In de inleiding laat de schrijver zich over die moeite aldus uit:
„Dat de taak, om eene geschiedenis van ons drama te schrijven,
zwaar is, ontveins ik mij niet. Het aantal Nederlandsche drama's van
den vroegsten tijd tot nu toe is zeer groot; de Bibliotheek der Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden bezit er meer dan
9000. Laat men de verschillende uitgaven van hetzelfde drama en
de vertaalde stukken buiten rekening, dan blijven er toch vele
duizenden drama's over. Deze moesten alle gelezen of althans
doorgekeken worden... ."
Denken we 't ons een oogenblik in: vele d u i zen d en drama's,
om door te lezen, althans door te kijkent.... En men behoeft
zich niet voor te stellen dat het voor een groot deel aangename
lectuur is .... Integendeel! Wie er zich wel eens aan waagde, weet
maar al te goed hoeveel middelmatigs en onbeteekenends er te
doorworstelen is geweest.
.... „hun moest eene plaats worden aangewezen in het groote
geheel, hunne bronnen moesten worden opgespoord, hunne afkomst moest dikwijls worden vastgesteld. Vooral aan den laatsti) Zie vorige aflevering

blz. 614.
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genoemden eisch is somtijds moeilijk te voldoen. Het is toch een
bekend feit, dat onze voorouders het niet nauw namen met letterkundigen eigendom en zeer dikwijls eene vertaling of bewerking
voor eigen werk uitgaven. Door jaren achtereen elk drama 1 ),
dat mij in handen kwam, te vergelijken met vreemde tooneelspelen, wier titel of inhoud het vermoeden wekte, dat zij het
oorspronkelijke van het Nederlandsche stuk konden zijn, ben ik er,
geloof ik, in geslaagd, om althans bij onze i7de eeuwsche letterkunde, wat oorspronkelijk Nederlandsch is van het vertaalwerk te
scheiden."
Dr. Worp mocht ons wel eens een blik in de werkplaats gunnen om ons eenigermate op de hoogte te brengen van den omvang
der taak die hij volbracht, en we zijn gaarne zoo edelmoedig
hem voor dat volbrengen op zich zelf evenmin te benijden, als
we het prof. te Winkel indertijd deden, toen hij verklaarde geen
enkelen versregel van onze middelnederlandsche dichters (ik vraag
de Muzen om verontschuldiging!) ongelezen te hebben gelaten .....
Op zichzelf is de arbeid er zeker niet minder verdienstelijk om,
en hij kan de voldoening smaken met het rangschikken van de
rezultaten zijns onderzoeks de velen aan zich te verplichten, wien
het ondoenlijk zou zijn zelf een weg te vinden in het ongebaande land.
De 16e eeuw behandelt hij in twee afdeelingen: Het drama der

Rederokers en Het Latijnsche Schooldrama.
Het woord „rederijker" is bij ons niet zeer in aanzien. De meesten
verbinden er de beteekenis aan van een met niet al te veel talent
begaafden liefhebber, staande tusschen het publiek en den tooneelkunstenaar. En wie in zijn jeugd nog echte rederijkers -vertooningen
mocht bijwonen, heeft stellig niet de herinnering van onvermengd
kunstgenot.
Maar heel anders wordt de appreciatie, als we bedenken wat de
rederijkers beteekenden in den tijd toen de tooneelkunst in hoofdzaak bij hen berustte.
Laten wij even luisteren naar wat Dr. Worp van het ontstaan
der rederijkers-kamers vertelt: (Blz. 161) „Oorspronkelijk waren de
leden der kamers van rhetorica, evenals die der geestelijke broederschappen, eenvoudige- lieden. De brave menschen, die zich vereenigd

z) Ik spatieer.
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hadden, om gezamenlijk hun zieleheil door zielmissen en gebeden
te verzekeren, daar het lot hun de middelen onthouden had, persoonlijk daarvoor zorg te dragen, waren kleine burgers en werklieden. Toen sommige dier geestelijke broederschappen in kamers
van rhetorica overgingen, maar vele eigenaardige bepalingen uit de
vroegere reglementen aannamen, kwamen de leden dier kamers
waarschijnlijk uit dezelfde klasse van menschen voort. En zij, die
zich vereenigd hadden, om voor een enkelen keer een esbatement
op te voeren of door stomme vertooning of drama een of ander
feest op te luisteren, en die, aangespoord door hun succes, ten
slotte eene rederijkers-kamer oprichtten, waren zeker ook zeer
eenvoudige lieden. Langzaam kregen de kamers invloed. Aan haar
werd door het stadsbestuur de leiding van alle feesten opgedragen;
zij verbreidden den roem van de stad door hunne reizen en wedstrijden; zij werden de vertegenwoordigers van kunst en wetenschap. Daarom was de magistraat tegenover hen dan ook zelden
schriel, maar hielp hen dikwijls met geld en schonk hun privileges.
Ook was er reden, de steeds machtiger wordende corporaties met
hun groot aantal leden eenigszins te ontzien, daar zij de publieke
opinie zoo al niet vormden, dan toch uitspraken in referein of
zinnespel en op vinnige wijze de misbruiken in staat en kerk durfden
blootleggen.
„Toen de kamers van rhetorica hun democratischen invloed deden
gelden, trachtten de hoogere standen, zooals sedert onheuglijke
tijden te doen gebruikelijk is geweest, dien invloed te breken of
hem ten eigen bate aan te wenden."
Totzoover. Wie als geheel oningewijde dat leest, moet wel wat
verwondering voelen. We hebben het over gezelschappen van tooneelspelers en de twee laatste alinea's zouden even goed op hedengdaagsche
kies- of arbeiders -vereenigingen toepasselijk kunnen zijn.
Maar juist hièrdoor zien we de rederijkers onder de goede verlichting. Zij hadden in de 17 8 eeuw meer een sociale dan een
artistieke beteekenis. De kunst beoefenen om de kunst — zij dachten
er niet aan. Hun spelen was over een groot deel „leeren" d. w. z.
onderwijzen. De „moraliteit" was hun terrein, waarin ze allerlei
redeneeringen over alles en nog wat konden ten beste geven.
Zinnespelen vertoonden ze bij feestelijke gelegenheden, en als nagalm
van het misterie -spel leefde nog het geestelijke drama in het
Bijbelsche spel onder hen voort. Werden er ook pseudo- klassieke
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stukken gegeven — de goede wil moest bij het ontbreken van
wezenlijke kennis der Oudheid veel goed maken — en ook in die
stukken kwam de allegorie met haar wijsneuzigheid op de proppen.
In de klucht zullen ze nog wel 't meest in hun ware element, 't
dichtst bij hun dagelijksch bedrijf gebleven zijn.
De maatschappelijke beteekenis valt echter niet te loochenen.
In vele van hun spelen gaven de rederijkers critiek -- soms lang
niet malsche — op de zeden, op het openbare leven, op ondeugden in Kerk en Staat. Vooral de Kerk en hare bedienaars moesten
het dikwijls ontgelden. En toen de Hervorming meer en meer de
verbolgenheid der moederkerk wekte, trad deze, of de overheid,
door haar geïnspireerd, ook tegen de rederijkers op om ze „scherpelicken, arbitraerlicken ende exemplaerlicken" te treffen. „Een
Gentsch patriciër, Jan van Utenhove, werd door den Raad van
Vlaanderen verbannen en zijne goederen werden verbeurd verklaard, omdat een kettersch spel, door hem geschreven, in 1 543
te Zotteghem was opgevoerd. In 1546 werd een rederijkersfeest,
dat te Leiden zou worden gehouden, door de landvoogdes verboden. De rederijker Pieter Schuttemate werd in 1547 te Antwerpen onthoofd, omdat hij in een gedicht eenige Minderbroeders
had gehekeld; de rederijker Jan Onghena werd in 1 568 te Gent
opgehangen wegens een dergelijk vergrijp. In hetzelfde jaar onder
te Haarlem,-ginHeydrkAasz,fctovn„dePlia"
dezelfde straf, omdat hij een vers tegen de monniken had geschreven. De rederijker Willem Touwaert Cassererie werd in 1558
op 8o-jarigen leeftijd te Antwerpen onthoofd, omdat hij verboden
boeken bezat." (Blz. I (j I ).
De rederijkers-kunst was volkskunst: door het volk voor het
volk. De schrijvers bleven voor 't meerendeel ongenoemden,
wien het voldoende was zoo ze iets tot de eer van hun kamer
hadden kunnen bijbrengen. Kunstwerken van beteekenis brachten
ze niet voort, maar de maatschappelijke belangrijkheid der kamers
van rhetorica valt niet te loochenen. Door het uitschrijven van
landjuweelen, onderlinge wedstrijden, welke met groote praal gehouden werden, organizeerden zij van zelfs volksfeesten, waaraan
duizenden deel namen en niet ten onrechte heeft Motley de vraag
gesteld: „Waren die vermaken van de Nederlanders niet even
verheven en beschavend als de stierengevechten en de autos da
fé der Spanjaarden "
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Naast de volkskunst behandelt Dr. Worp uitvoerig „het latijnsche
School-drama," dat blijkens de betiteling uit de handen der geleerden kwam. Het deelnemen door kinderen aan geestelijke spelen
was in de middeleeuwen in zwang, en ook de leerlingen van
latijnsche scholen legden zich onder toezicht van hun onderwijzers
toe op het geven van vertooningen. Terentius was de meest bekende klassieke tooneeldichter gebleven, maar ook stukken van
Plautus en Seneca werden ingestudeerd om de jongelieden met het
gebruik der latijnsche taal door van buiten leeren en reciet nog
meer vertrouwd te maken. Aan den beschavenden invloed der
klassieken werd, toen de renaissance haar invoed deed gelden,
niet weinig gewicht gehecht.
Doch daarbij bleef het niet. Er waren onder de filologen dier
dagen ook mannen van talent, die eigen werk gaven in den vorm
van het overgeleverde, en wèl eigenaardig is het verschijnsel waar
Dr. Worp op wijst dat voor de schooldrama's, wèlk onderwerp
zij ook behandelden, den vorm der bluspelen van Terentius gekozen
werd. (198). Als de voornaamste dichters van schooldrama's worden genoemd Gnapheus (Willem Claesz. de Volder of van de
Voldersgraft, geb. 1493, Den Haag), Georgius Macropedius (Georg
van Langeveldt ± 1475, geb. bij Gemert in Noord -Brabant) en
Cornelius Schonaeus (geb. i 54o te Gouda).
Wanneer men van den laatste hoort dat hij in zes „gewijde
drama's" Terentius' blijspelen geheel gevolgd heeft, „in vorm en
maat, maar ook zeer sterk in uitdrukking en woordenkeuze," dan
staan we voor een wel opmerkelijk voorbeeld van aanpassingsvermogen, en raakt de theorie dat de vorm een noodzakelijk
gevolg moet zijn van den inhoud schijnbaar in de klem. Trouwens
de klassieken hadden reeds dikwijls dienst gedaan en zouden het
nog vaak doen bij de bewerking van bijbelsche stof 1 ).
t) „In de Grieksche kerk — en nog vroeger bij de vergriekschte joden — vindt
men gewijde drama's gevormd naar de kunst van Menander (den blijspeldichter, naar
wien Terentius zich vormde) en Eurypides; niet alleen wat de scenische indeeling,
maar vaak ook wat de woorden aangaat. Een opmerkelijk voorbeeld van die bastaardkunst, van 't antieke zich bedienend in christelijken zin, hebben we in het passie-spel
Christus patiens, dat geheel samengesteld is uit verzen van Grieksche tragici, met
koren, half koren en stom spel. Daarin heeft Maria in daden en woorden meer van
een heidensche vrouw, dan van de zoo hoog vereerde in 't Christendom: zij vervloekt
met de woorden van Hecuba en Medea en denkt in haar smart zelfs over zelfmoord!
Behalve eenige verzen, ontleend aan Aeschylos en Lykophron, behelst dit drama niet
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Te oordeelen naar wat Dr. Worp vertelt, is Macropedius wel de
meest begaafde geweest van deze dramaturgen, en van zijn blijspelen is het heel jammer dat ze niet in de landstaal geschreven
werden. Hij blijkt veel vis comica bezeten te hebben. Een in 1 535
te 's-Hertogenbosch verschenen boekje bevat twee blijspelen van
hem, getiteld Rebelles en Aluta, welker inhoud Dr. Worp verkort
meedeelt. Laat ik dien van het eerste als overtuigingsstuk over-

schrijven.
„In de Rebelles brengen twee onverstandige moeders hare jongens
bij den schoolmeester Aristippus en verzoeken hem hare lievelingen
toch vooral zacht te behandelen. Maar de bengels maken het slecht
op school; zij leeren niet, dobbelen, vechten samen en krijgen dan
van den meester de belooning voor zooveel deugd, een duchtig pak
slaag. Zij beklagen zich thuis over die behandeling en de moeders
stappen op hooge beenen naar den meester, schelden hem uit en
verwijten hem zijne wreedheid. „Ik heb u mijn zoon toevertrouwd,
om hem te leeren, niet om hem te verscheuren," roept de ééne
verontwaardigd uit. „Ik heb hem gekregen, om hem te verbeteren ,"
antwoordt de meester, „ niet om hem te dooden , maar om hem
voor de galg te bewaren." Maar de moeders vertrouwen hare
spruiten niet meer aan zulk een kinderbeul toe; zij moeten dan
maar voor den koopmansstand worden opgeleid. Met goed gevulde
zakken gaan beiden op reis, maar zij landen al spoedig in eene
herberg aan, waar zij goede sier maken. Een paar schurken, die
aan de jongens beloven de genoegens van Trijntje aan die van
Wijntje te zullen toevoegen, berooven hen in de herberg door
middel van valsche dobbelsteenen van hun geld en kleeren en jagen
de kaal geplukte gansjes de deur uit. Opgewonden en verontwaardigd als zij zijn, bestelen zij een slapenden boer en keeren naar
de herberg terug, maar worden al spoedig door een diender gepakt,
voor den rechter gebracht en tot hangen veroordeeld. De moeders
roepen de hulp van den verachten meester in en deze treedt bij
den rechter voor de kwajongens op en eischt, dat zij aan hem
worden uitgeleverd, omdat zij onder de hoede van den schoolminder dan twaalfhonderd plaatsen, min of meer letterlijk, aan verschillende tragedies
van Eurypides ontleend." D'Ancona Origini I, p. 15.
De Hollandsche geleerden van de 15e en 16e eeuw volgden dus het voorbeeld van
oud- christelijke voorgangers. In de IXe eeuw werd de val van den eersten mensch in
een gewijd spel Adamus (drama de primi parentis lapsu) op dezelfde wijze gedramatizeerd.
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meester staan en deze alleen dus het recht heeft hen te straffen.
De rechter zwicht voor dat argument; de jongens worden losgelaten met een flink pak slaag in het vooruitzicht en de moeders
vragen den braven Aristippus te eten. Dat alles heeft plaats ten
overstaan van twee duivels — een herinnering aan het geestelijk
drama — die in elk bedrijf uit hun schuilhoek te voorschijn komen,
zich er steeds meer en meer over verheugen, dat de jonge deugd nieten hun niet zullen ontgaan, en ten slotte zeer teleurgesteld
worden door de kordaatheid van den meester."
Grooten opgang maakten deze blijspelen en tal van herdrukken
worden vermeld. Ook werden ze in het Duitsch vertaald.
Er blijft voor de navorschende filologen nog een mogelijk dankbaar werk te doen met het onderzoek naar het al of niet oorspronkelijke van de Hollandsche schooldrama's. Zoo vinden we van
Gnapheus genoemd de Acolastus, de gedramatizeerde vertelling
van den Verloren Zoon. Dr. Worp noemt die geschiedenis een
„geliefd onderwerp voor tooneeldichters ," en roemt dan den
arbeid van Gnapheus als „op meesterlijke wijze gedramatizeerd."
't Ware wellicht de moeite waard na te gaan onder welken
invloed van elders de Hollanders der 16e eeuw ook op dit terrein
gearbeid hebben, behalve den rechtstreekschen van de latijnsche
treur- en blijspelen. Hoe de Italiaanschè novelle geheerscht heeft
in de literatuur dier eeuw, we hoeven er Shakspere maar op na
te slaan. En mij trof het in verband met den datum van Gnapheus'
stuk in i Sag, onder de Italiaansche tooneelstukken aan den bijbel
ontleend, juist in het laatst der i 5e eeuw twee „Verloren Zoon "s
genoemd te vinden: een van Antonia Pulci, de vrouw van den
bekenden dichter der Morgante Maggiore en een van Castelane
di Castellani 1 ).
De afdeeling „Het Latijnsche Schooldrama ", waarin nog heel
wat schrijvers en producten genoemd worden, is een allerbelangrijkst hoofdstuk in de geschiedenis onzer dramatische kunst, en
Dr. Worp komt de eer toe ons een helder inzicht gegeven te
hebben in de beteekenis van deze kunst - uiting, die stellig naast
die der rederijkers verdient genoemd te worden. Over de ver
hun „pracht en praal" deelt hij nog een en ander-tonige,
mee. Hij eindigt aldus:
t) Dit is opgenomen in D'Ancona's uitgave der Sacre Rappresentazioni, vol. I, p. 357•
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„Zoo heeft het schooldrama in de 16de eeuw in Noord- Nederland en in de 17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden gebloeid.
De drama's die boven werden besproken, vormen nog maar een
deel — al is het dan ook een groot deel — van die, welke door
Nederlanders zijn uitgegeven, terwijl er zeer vele ongedrukt zijn
gebleven. En daar de taal geen beletsel was, zijn er waarschijnlijk
ook dikwijls tooneelspelen van vreemdelingen opgevoerd .... Vele
Nederlandsche vertalingen van onze schoolcomedies zijn niet aan
te wijzen, maar wel mag men aannemen, dat het Latijnsche
drama invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Nederlandsche treur- (en blij -?) spel."

Zoo zijn we dan genaderd tot de dramatische kunst in de
zeventiende eeuw.
Gelijk te verwachten was, wijst de schrijver eerst op den grooten
invloed der renaissance. Het verjongde, krachtige volk in de Republiek der Zeven Provinciën had met het katholicisme veel andere
tradities over boord geworpen, zocht naar nieuwe idealen en naar
voedsel voor gretige bewondering in de oudheid. „Waren Athene
en Rome ook geen republieken geweest, die de wereld verbaasd
hadden doen staan ? "
Een nieuw volksleven — een nieuwe kunst.
Maar toch — deze slechts ten deele voortkomend uit het volk zelf,
voor een groot deel gekweekt in de studeerkamers der geleerden.
„De studie van het Grieksch, oude geschiedenis, antiquiteiten en
mythologie werd ter hand genomen." Het Latijn was en bleef de
taal der bevoorrechten en de gedichten van Grotius en Heinsius
werden niet voer den ongeleerden landgenoot geschreven.
Voor het treurspel in de landstaal werd vooral Seneca het model.
Wie uitvoerig wil ingelicht worden over den invloed van Seneca's
treurspelen op ons tooneel sla het werk van Dr. Worp 1 ) onder
dien titel op. Hier vinden wij Coornhert, Jacob Duym en Hooft
genoemd als zijn navolgers. De laatste heeft vooral den theatralen
toestel aan hem ontleend. „Eene tooveres of een toovenaar is eene
vaststaande figuur in zijne drama's en onderaardsche geesten en
droomverschijningen komen telkens voor." Wat Seneca een enkele
maal gaf, werd bij Hooft regel. En — hij maakte school.
i) Amsterdam 1892.
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Een andere voorliefde toonde Coster, ook navolger van de
klassieken, maar weinig doordringend in den klassieken geest. Coster
had het afschuwlijke lief, en dat afschuwlijke zoo rauw -aanschouwlijk
mogelijk. Nog enkelen worden genoemd, en onder hen Bredero met
zijn Rodd'rick ende Alphonsys, het aan een ridderroman ontleende,
toch naar klassiek model bewerkte treurspel. Dr. Worp neemt de
eerste 20 jaar der ire eeuw samen als een afzonderlijk tijdperk.
„Wij zien in dat tijdperk den vorm der classieke tragedie de
overhand behalen op dien van het classieke en van het bijbelsche
spel der 16e eeuw. De treurspelen worden thans in bedrijven
ingedeeld, meestal in 5, somtijds in 4 of 3, en in de meeste
drama's treedt althans één koor op, nu en dan meer reien. Er
worden meermalen pogingen aangewend om de eenheid van tijd
aan te brengen, pogingen die niet altijd slagen. Naar eenheid van
plaats, zooals die in het Grieksche of Latijnsche treurspel werd
opgevat, heeft men waarschijnlijk niet getracht, omdat het tooneel
evenzoo was ingericht als in de 16e eeuw, toen al de plaatsen
der handeling op het podium naast elkander waren. — Maar naast
die nieuwigheden bleef veel van het oude behouden. Proloog en
epiloog zijn nog niet voor goed verdwenen. Allegorische figuren
nemen een plaats in naast menschen van vleesch en bloed; Hooft
poogt zelfs de Furiën van het Latijnsche treurspel te vervangen
door allegorieën. Meermalen traden nog de „sinnekens" op als de
vertegenwoordigers van het booze element, dat de menschen tot
misdaad voert en hen in 't ongeluk stort. En bij Bredero zien wij
zelfs nog eene geestelijke verklaring van de personen van het
drama.. . ."

Een uitgebreid hoofdstuk wordt daarna gewijd aan Vondel, die
Melpomene haast 6o jaren lang gediend heeft. „Bij geen zijner
tijdgenooten heeft hij zich nauw aangesloten, maar er naar gestreefd
een eigen vorm van het treurspel te scheppen, dien hij voortdurend
meer en meer trachtte te volmaken in den geest der classieken."
Op blz. 284 blijkt Dr. Worp in opvatting te verschillen met
Dr. J. te Winkel. Hij zegt daar: „Om de eigenaardige plaats, die
Vondel onder onze dramatische dichters der 17e eeuw inneemt te
verklaren, is de stelling verdedigd, dat zijne treurspelen eene
voortzetting en ontwikkeling zijn van het misterie, zooals dit in de
bijbelsche spelen der 16e eeuw hervormd was. Die meening is
in. i. onjuist."
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Het is met betrekking tot Vondel een belangrijk punt wat hier
wordt aangeraakt.
Want ook Dr. G. Kalff heeft in zijn Literatuur en Tooneel te
Amsterdam in de 17e Eeuw, op blz. 162 -163, Vondel's Pascha
en Hierusalem verwoest noemend naast stukken van Kolm en
De Koningh, geargumenteerd ten bewijze van de vooropstelling:
„In meer dan één opzicht is het drama der 17 8 eeuw eene voortzetting van het middeleeuwsch drama, vooral van dat uit de eerste
helft der 16e eeuw."
Van andere dramatici laat Dr. Worp dit gelden, niet van Vondel.
„Niet Vondel's eerste drama, maar de treurspelen van Abraham
de Koningh geven ons een duidelijk beeld van de wijze, waarop
het bijbelsche spel der 16e eeuw zich tot de classieke tragedie
trachtte te ontwikkelen. Wanneer men de Koningh's Achab vergelijkt
met de Balthasar, de Yosue en die Belegeringhe van Samariën, dan
ziet men, hoe nauw dit 17e eeuwsche drama zich aansluit bij het
bijbelsche spel uit vroeger tijd met zijn groot aantal personen,
zijne comische tooneeltje en allegorische figuren, zijne drukke actie.
Terwijl de Achab 4 bedrijven telt en geene eigenlijke reizangen
heeft, treedt in De Koningh's Iephtah het koor niet geregeld op
aan het einde der bedrijven, evenmin als in de Simson, die in 3
actes verdeeld is, en waarin comische figuren voorkomen. In
Vondel's Pascha niets van dat alles ') ; het drama heeft 5
bedrijven, die met een koorzang eindigen, slechts weinige personen,
waaronder geene comische, en weinig handeling. Alleen de lengte
van het stuk, de gebrekkige taal en de zucht tot moraliseeren doen
denken aan de spelen der rederijkers eener vroegere periode, maar
de vorm van het classieke treurspel is voor een groot
deel overgenomen 1). Dat is des te merkwaardiger, omdat in
1612 Hooft zijn Geeraerdt van Velsen en Baeto, Coster zijn Ithys
nog niet had geschreven. Heeft Vondel dan Hooft's Achilles en
zijne Ariadne tot voorbeeld gekozen? Maar die treurspelen staan
door inhoud en bewerking .... mijlen ver van het Pascha af.
Waarschijnlijkerishet dat Vondel den vorm van zijn eerste
drama ontleend heeft aan de Latijnsche schoolcomedie" 1 ).
Het bezwaar dat, volgens mededeeling van Brandt in zijn Leven
i) Ik spatieer.
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van Vondel, deze eerst na 1612 Latijn zou geleerd hebben, blijkt
voor Dr. Worp verre van overwegend. Heeft hij in zijn betoog
gelijk, en er pleit veel voor zijn bewering, dan zou zich in Vondel
al van meet af een sterke neiging tot het klassieke geopenbaard
en hij zich al dadelijk een eigen weg gezocht hebben. 1 )
Van het schooldrama kwam Vondel dan in Hieruszlem verwoest
met blijken van Seneca's invloed, die nog sterker zich vertoont
in Palamedes, en ook nog merkbaar is in de Maagden.
De kennis van de Grieksche tragedie heeft daarna grooten
invloed op hem gehad. En in zijn treurspel -7eptha heeft hij zich
blijkbaar ten doel gesteld een drama te geven, dat geheel beantwoordt aan de door Aristoteles gestelde eischen.
Ik hoop later nog gelegenheid te hebben hierop terug te komen.
Er is in den laatsten tijd een streven om Vondel als dramaturg
hoog boven het oordeel te verheffen, door Jonckbloet e. a. over
hem verkondigd. Ik meen dat men in geestdriftigen ijver te ver gaat.
Juist een stuk als ,Yeptha, waarin Vondel meende aan de hoogste
eischen voor het treurspel voldaan te hebben, verdient in de eerste
plaats een aesthetisch onderzoek ter bepaling van Vondel's kwaliteiten als treurspel-schrijver. Het Nederlandsch Tooneel heeft met
de vertooning in 't vorig seizoen niet veel succes gehad. Bewonderaars van Vondel als tooneeldichter hebben dat trachten te verklaren door de vertooning als zoodanig te laken. Ik acht dat
hoogst onbillijk. Toegevend dat een deel onzer artiesten niet op
hun voordeeligst zich voordoen als ze in Vondeliaansche vijfvoeters
moeten spreken, kan ik toch de matige belangstelling van ons
publiek niet anders verklaren dan door de weinige dramatische
kracht die van het stuk uitgaat. En als men het belangrijk moet
gaan vinden, op de wijze van den heer L. Simons in Besproken
plaatsen, met er allerlei bijbedoelingen in te leggen, maakt men de
zaak eer erger dan beter ! ..
Ook in de Lucifer waarvan Dr. Kalff (Literatuur en Tooneel
blz. 232.) zoo welsprekend getuigde, gaat de dramaticus telkens
weer onder in den epicus en lyricus. Ik wijs alleen even op 't laatste
bedrijf, dat dan toch voor den eind-indruk beslissend is.
In zijn overzicht van Vondel's treurspelen constateert Dr. Worp
de verandering van Vondel's inzichten in het tragische in den loop
i) Voor 't gansche betoog zie blz. 284-85•
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der jaren. Maar hoe hij ook in Jeptha den hoofdpersoon tusschen„ vroom en onvroom" in hield, gelijk Aristoteles dat eischte, uit
zijn eersten tijd had hij een andere opvatting van het tragische,
meer in den zin van de „vermoorde onnoozelheid ", die hem zijn
gansche leven niet verliet.
Verder noemt hij Vondel verreweg de voornaamste onzer dramatische dichters der 17e eeuw, die, door de soort van behandelde
onderwerpen en door zijne eigenaardige opvatting van het tragische
eene afzonderlijke plaats inneemt onder onze tooneeldichters. „Zijne
,

treurspelen leggen, evenzeer als zijne lyrische gedichten, getuigenis
af van zijn genie en zijn onovertroffen meesterschap over onze taal. "'
De andere dichters die in de 178 eeuw treurspelen hebben geschreven, meent hij dat in drie rubrieken in te deelen zouden
zijn. (blz. 289)
„De eerste rubriek zou dan hen bevatten, die Hooft navolgdenen in hunne drama's vooral theatereffect beoogden, door Furiën,
toovenaars en geesten te laten optreden. De tweede groep zou
uit hen bestaan, die Coster tot voorbeeld hadden gekozen , .. .
De derde afdeeling zou gevormd worden door hen, die noch den
tooneeltoestel (blijkbaar bedoelt de schr. hier het theatereffect. v. N.),
noch de gruweldaden uit de tragedies van Seneca op den voor
plaatsten, maar er zich toe bepaalden, den uiterlijken-grond
vorm van het Latijnsche drama na te volgen.. .
Maar hij schrikt terug voor een dergelijke afbakening „vooral
omdat sommige dichters nu eens de eene, dan weder de andere
richting hebben gekozen, en de lezer dus nog moeilijker een overzicht van het „oeuvre" van ieder van hen zou krijgen dan bij.
de thans aangebrachte verdeeling in classiek treurspel, niet classiek
treurspel, tragi-comedie, herderspel enz. reeds het geval is."
In drie groote groepen van schrijvers wordt nu het klassieke
treurspel afgehandeld, en als ik de namen van de eerste groep
de beste hier overschreef, dan zou 't mij verwonderen als een
mijner lezers die geen speciale studie van dit onderwerp maakte,
meer dan bij toeval ooit werk van dezen dramaturgen in handen
heeft gehad. In de tweede groep treffen we Jan Vos, in de derde
Antonides als bekende namen.
Naast de navolgers van het klassieke treurspel stonden anderen,
die zich niet aan de regels daarvan wilden onderwerpen. Zij kozen
meestal hun stof niet uit de klassieke wereld, maar uit de latere,
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geschiedenis, uit romans, sagen en oude liederen. Als zij eene
tragische stof behandelden, noemden zij hun drama een treurspel,
was het „bly-eyndend," dan heette het meestal „tragi-comedie."
Enkelen namen in sommige opzichten, b.v. de verdeeling in 5
bedrijven, den vorm van het klassieke treurspel aan, zooals die
door Hooft en Coster was vastgesteld, maar zij verwierpen den

reizang.
Dr. Worp meent dat men: „voornamelijk het g e b r u i k
maken van het koor als een criterium (mag) aan
dezelfde soort te rekenen is als de-nem,ofhtdra
tooneelspelen van Hooft en Vondel of tot een ander genre." En
hij uit dan dit vermoeden:
„Dat men in een tijd, waarin het classicisme begon te heerschen,
drama's op het tooneel bracht, die in geen enkel opzicht classiek
zijn te noemen en zich ook niet aansloten bij, een vroeger hier te
lande beoefend genre, is waarschijnlijk voor een deel toe te schrijven aan het succes der Engelsche komedianten, die de Nederlanders
oppervlakkig kennis deden maken met het Engelsche drama." (310)
Hij deelt dan verschillende bizonderheden mee over het optreden
hier te lande van reizende Engelsche tooneelspelers, van wier
repertoire in Duitschland afzonderlijke uitgaven verschenen zijn,
en tracht dan aan te toonen, welke stukken ten onzent de blijken
dragen van onder Engelschen invloed ontstaan te zijn.
Dat men bij het constateeren van verwantschap voorzichtig moet
zijn in het veronderstellen van navolging, blijkt o. a. uit G. de
Sille's De lood van Malta. „Juist hetzelfde onderwerp is behandeld
in Marlowe's The rich -7ew of Haltha, maar van vertaling is geen
sprake. Daar de bron der beide drama's onbekend is, kan men niet
met zekerheid hunne onderlinge verhouding bepalen." Zoo schreef
Geeraardt Brandt De veinzende Torquatus, dat zeer sterke gelijkenis
heeft, wat de geschiedenis aangaat, met Shakspere's Hamlet. Brandt
heeft evenals Shakspere uit de Histoires tragiques van Belleforest
de stof geput. „Of Brandt het Engelsche treurspel door de opvoering van Engelsche tooneelspelers heeft leeren kennen, schijnt
twijfelachtig" (328).
Niet alleen van Engelschen invloed is sprake. Ook uit Spanje en
Italië werd de stof voor Nederlandsche treurspelen gehaald en hoe
verder we in de 17e eeuw komen, hoe krachtiger de invloed van
het Fransche drama werd. Frankrijk had zeer sterk den invloed der
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renaissance ervaren. Eerst was het klassieke drama als bedeesd
binnengedrongen.
.... le thédtre latin fit sa rentrée sur la scène gauloise à petit
bruit, comme en cachette, et par devant un cercle aristocratiqueet choisi. Cinquante années plus tard les roles étaient bien changes.
Alors c'est le théátre indigène qui se fait humble et petit et semble
demander grace, eest la comédie imitée des anciens qui s'étale
avec arrogance. 1
Van uit Italië kwam de artistieke hervorming en Trissino gaf in
Sofonisbe het eerste klassieke treurspel. En in Frankrijk dagen de
navolgers van Grieken en Latijnen in grooten getale op, maar
eerst in de 17e eeuw zou het Fransche klassieke drama geboren
worden. En de eerste tragédie, hier van de hand van Mairet, heette
ook Sophonisbé. Dan volgt Corneille, ten deele onder Spaan schen
invloed arbeidend: de nieuwe vorm was gevonden.
In de eerste helft der 17e eeuw was ondanks het verkeer tusschen
Frankrijk en de Nederlanden, ondanks het hier optreden van
Fransche acteurs de invloed niet groot. Maar in de tweede helft
werd die schade ruimschoots ingehaald. Nil volentibus arduum,
het kunstgenootschap dat zich veel met het tooneel bemoeide,
wilde hervorming. Al wat griezelig, plat of aanstootelijk was,
moest van de planken geweerd. En het Fransche pseudo-klassieke
treurspel voldeed volkomen aan de eischen die de kunstzinnige
volenten stelden. Nu komen de navolgers van Corneille en Racine
aan het woord: Bernagie, Buysero, Nuyts.
Ook van Fransche techniek werd hier geïmporteerd: het treurspel met kunst- en vliegwerk, wat vooral Jan Vos met zijn Medea
ten goede kwam.
In een Besluit van zijn overzicht constateert Dr. Worp dat onze
treurspel-dichters zich slechts aan één der drie eenheden van de
klassieke tragedie gebonden rekenden, nl. aan die van tijd. Daardoor is het Nederlandsche klassieke treurspel gekenmerkt, dan nog
door de reizangen, de vertrouwden, onder welke de voedster de
voornaamste plaats bekleedt, en de boden.
Na het treurspel de tragi-comedie behandelend, zegt hij daarvan
ten slotte dat het verschil tusschen deze beide gering is. Het bestaat
eigenlijk — na dat het komische verdwenen was — alleen in den
)

i) Petit de Julleville. La comédie et les moeers, p. 33!.
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DRAMA EN TOONEEL IN NEDERLAND.
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afloop: het eerste eindigt droevig, het tweede gelukkig. Bij Herdersspel en Zinnespel, al deelt de schrijver bizonderheden mee, die
verre van algemeen bekend zijn, staat hij niet lang stil.
Wanneer dit boek iets anders bedoelde te zijn dan een Geschiedenis,
zouden we moeilijk vrede kunnen hebben met de bondige wijze,
waarop Blijspel en Klucht in twee betrekkelijke korte hoofdstukken
zijn afgehandeld.
Want als kunstuitingen staan blijspelen en kluchten ver boven
de gemiddelde waarde van al die naar allerlei modellen gevolgde
proeven van „hoogere " tooneelkunst. Er leeft datgene in wat ook
aan andere Nederlandsche kunst het eigenaardig- oorspronkelijke
geeft, het realism e, de levensziening en levensvoeling van het
alledaagsche, en de weergeving daarvan in ruwe, soms rauwe
heftigheid.
De vis comica, zij ze niet altijd fijn geestig, is hartig, is rondborstig, neemt geen blaadje voor den mond, en we voelen het
levens-waarachtige van de burgertypen, gegeven in hun tastbaar
reëel milieu van huis of straat.
Als Dr. Worp zegt: „ Het is onze blijspeldichters meestal gelukt,
de eenigszins ruwe zeden van den kleinen burgerstand even verdienstelijk te schetsen als de schrijvers onzer kluchten," en ik
denk dan aan Bredero uit de eerste en Asselijn uit de tweede
helft der eeuw, aan Warenar en Trjntje Cornelisz, dan vind ik
dat „geschetst" niet bizonder gelukkig.
Kleurige schilderingen van 't zeventiende•eeuwsche leven onzer
burgerij: we vinden ze juist in 't blijspel en in de klucht.
Maar 't zou ondankbaar zijn met een aanmerking te eindigen.
Want Dr. Worp verdient den dank van ieder belangstellende
in de geschiedenis van ons drama en tooneel, voor de omvangrijke
studie aan zijn onderwerp gewijd, en voor de groote zorg waarmee
hij de rezultaten van zijn onderzoek in beknoptheid en regelmaat
ons heeft voorgelegd. Het register dat aan het tweede deel zal
worden toegevoegd, zal de bruikbaarheid van het geheel niet weinig

verhoogen.
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Johan de Meester, Louise van
Breedevoort. 2 din. Bussum, C. A.
J. van Dishoeck. 1903.— Eerste
Boek, Eerste Hoofdstuk, blz. I: „Toen
„Jonker Karel van Breedevoort negen
„en twintig jaar was, dwong hij zich
„op een mooien Meimorgen tot een
„geestesinspanning, waartoe hij nog
„den dag te voren zich nooit van
„zijn leven in staat had gedacht.
„Hij schreef zeven brieven achter
„elkaar. Laten het briefjes zijn ge„weest, maar deftige dingetjes, in
„den vorm — en zeven stuks! Vooraf
„had hij een klad gemaakt van wat
„er in alle zeven moest staan " . .
(En toen Johan de Meester drieen-veertig jaar was dwong hij
zich op wie weet hoeveel mooie
morgens en middagen tot..., ja!
hm! hoe zal ik het noemen? En
hád hij zich er vroeger „ooit van
zijn leven" toe in staat gedacht?.
Ik weet het niet.... Doch 't feit
is daar: hij schrééf dezen roman in
twee deelen. En je kunt niet zeggen
dat het deeltjes zijn. Deftig? In den
vorm? Volstrekt niet — maar twee
stuks! En dat blijkbaar zonder vooraf
een klad te maken van wat er in
alle twee moest staan....)
Karel van Breedevoort dan noodigde in die briefjes zijn familie
gezamenlijk bij hem op de Lindenhorst te komen dineeren, en aan

het dessert verraste hij al de
adellijke ooms, tantes, neven en
nichten met de mededeeling dat
hij zou gaan trouwen met Kathe
Schwenniger, een Duitsch zangeresje,
niet bepaald adellijk. En, zooals men
dat ook wel op het tooneel ziet
gebeuren, waar immers nóóit iemand
voor zijn beurt spreekt, verlaat hij
terstond na 't uitspreken van de
laatste woorden dier korte rede
zijn eetzaal en zijn verstomde
gasten, en gaat zijn aanstaande
van 't naburige dorp halen. Maar
't programma loopt toch in de
war: als hij terugkomt met haar en
schoonmama — die lieve dame! —
is er van de familie geen sterveling
over, 't is hommeles met de adellijke
ooms en tantes, en zijn huishoudster
ontvangt hem met den bemoedigenden welkomstgroet: „Och God, jonker, dat ik dát moest beleven!"
Evenwel, een man een man..
hij trouwt het meisje, en met haar
komt over de vloer een schoonmoeder
van het door de Fliegende Blatter
gepopulariseerde slag; dat kan natuurlijk niet goed gaan, Karel is
nogal opvliegend, drinkt ook dán
al te veel; telkens moet neef Guus,
de eenige Breedevoort, die nog iets
van hem weten wil (wat bezielde
oom Frans eigenlijk, die toch zelf
was getrouwd met zijn keukenmeid ?),
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telkens moet Guus van raad komen hooren er verder niets van — maar
dienen. Dan gaan man en vrouw 't akelige is dat het gevaarlijke franweer eens samen op reis, je hoopt caisetje met Louise over haar plannen
er het beste van, maar jawèl, schoon- praat en haar meedeelt een schrikmama zorgt dat ze 'r bijkomt, en wekkende ontdekking: Mijntje Eggink, een van de dienstboden op
't is mis!....
Om nu kort te vertellen: Bij de de Lindenhorst, heeft den (waarom
geboorte van Louise van Breedevoort ook eigenlijk ?) zielig alleen levenden
sterft haar moeder, verdwijnen met- jonker, na Kathe's dood, op haar
een de „Fliegende", en begint het wijze getroost en Rika Eggink is
m. i. beste deel van dezen roman Louise's half-zuster. Louise, die 't
(het tweede en derde boek) bevat- toch al zoo naar vindt, van dat
tende 't verhaal, in korte kijkjes, drinken van pa, wordt nu natuurlijk
telkens een paar jaar later, van nog meer bedroefd, en tot overmaat
Louise's jeugd. Nicht Jeanne van van ramp komt neef Han, van wien
Zuylighem ontfermt zich over haar, ze houdt als van een goeien-broer,
zij wordt opgevoed met de beide haar ten huwelijk vragen. Hij is de
neven, Ru en Han, eerst in een eerste niet; Ru, 't versjouwde heertje,
mooi, groot huis te Arnhem, later, had ze vroeger al, zónder veel leedals Zuylighem zich geruïneerd en van gevoel, geweigerd, maar Han voor 't
kant gemaakt heeft, in een villatje hoofd te stooten is harder. Toch doet
aan den Velperweg. Natuurlijk blijft ze 't.... Ze heeft hem eens gezien ... .
ze ook haar vader op de Linden- met haar zuster... . De oude freule
horst bezoeken, zij gaat er af-en-toe raadt het ook af: hij zou geen kwaje
logeeren met „tante Jeanne" en man voor haar zijn, maar als ze niet
haar bonne, en maakt daar in de genoeg van 'm houdt .... Kortom:
buurt, tot haar leering en genoegen, narigheid. Gespannen verhouding
kennis met een oude freule, een met tante Jeanne. Meer medelijden
ietwat Duitschige alte mamsell, met Pa, en niet weten wat ze doen
zeer wijs en lief, schoon dan wat moet tegenover die Mijntje, en die
eenzelvig. Maar meestal is Louise Rika .... In het volgende hoofdstuk
toch te Velp, waar ze veel bij de echter sterft jonker Karel, aan een
buren aan huis komt, bij den schilder beroerte. Heel akelig, maar.. . . 't
Van Schieland, zijn vrouw en zijn werd dan toch ook moeilijk. En van
dochtertje Suus, haar vriendin. Schil- die Rika en zoo hooren we nu niet
deren trekt haar aan, ze wil het verder. Louise schijnt een modus
ook leeren, en Schieland geeft haar vivendi (6f non vivendi) met haar
les. Deze artistieke neiging echter gevonden te hebben....
en meer wijsneuzigheden worden
In 't vierde boek: Louise te Verdoor de familie niet voldoende ge- sailles, schilderende, in gezelschap
waardeerd; Louise, naar een Brus- van Suus, die geengageerd is geselsche kostschool gezonden, leert weest, maar dat's ook al áf, en de
daar, met vele lieve meisjes, ook het lieve meid moet wat afleiding hebben.
tegenbeeld van de oude freule ken- Kort bezoek van Kruit, Louise's
nen, met name Camille de Retz, nieuwe leermeester in 't schilderen —
een van die vroeg-rijpe schepseltjes 'k had hem al éér moeten noemen.
waarmee men toch maar niet voorNu weet iedereen, jonge artiesten
zichtig genoeg kan zijn.... Dit die les geven aan mooie meisjes,
juffie komt ook een zomer op Linden- zelfs al zijn ze niet zoo ontvlambaar
horst logeeren, en tracht papa Karel, als Kruit, 't is altijd gevaarlijk. Er
den dikken drinkebroer, in te pal- blijkt erg veel artistieke sympathie
men. 't Lukt niet -- althans wij te bestaan. Doch hij is de zoon van
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een politie-agent. Doet er niet toe,
reden te meer zelfs voor Louise om
hem te nemen als hij haar vraagt.
Zoo wreekt ze immers haar moeder.
Wij, lezers, zijn er wel wat door
verrast, we hadden van liefde voor
Kruit nog niets ontdekt in 't meisjeshart, dat we toch meenden te kennen .... Enfin ! .... er komt dan
ook niets van. Willems, vriend van
Kruit, vertelt Louise dat ze 't recht
niet heeft te trouwen met haar kunstvriend, want..., hij is eigenlijk al
zooveel als getrouwd met Ida, een
arm meisje. Kruit, zegt Willems,
heeft u gevraagd om uw geld, freule.
En dan doet Louise wat we van dat
edelaardig schepseltje mochten ver
Schatrijk als ze is, stelt-wachten.
ze Kruit in staat te trouwen met Ida.
Althans ze schenkt het meisje een
ton gouds. Wat hij er van zegt,
vernemen we niet. Wel dat zij voort
schilderen en zich blijft-gatme
aangetrokken voelen tot de weemoedsstemmingen, die haar al op
de Lindenhorst zoo aangrepen ... .
„De weemoed van vergane grootheid ", die proefden ook wij hier en
daar in dezen roman en wij bewonderen 't in den schrijver dat hij ons
zoo iets delicaats kon geven in de
luchtige zinnetjes van z'n losse hoofdstukjes. Maar er is meer. De Meester
heeft zich in het zieleleven van een
echt meisjesachtig meisje, van een
onschuldig Hollandsch maagdeke
kunnen indenken -en-voelen; dat lijkt
mij lang geen kleine verdienste.
Overigens? Och! De Meester kan
nu eenmaal weergaasch levendig en
pakkend vertellen en zelfs in zoo'n
vluchtig boek van hem zit misschien
meer levensbegrip dan in menige
plank-vol preekenbundels. Maar.
maar..., nu we krijgen binnenkort
„Geertje", het ernstige, diep-gemeende werk van den kranigen prozaist.
Laat ons dan Louise op den koop
toe nemen.

Javaansche en Maleische Fabelen en Legenden, overgebracht
door T. J. Bezemer, geillustreerd
door T. E. Bretschneider, Amsterdam, Cohen Zonen (zonder
jaartal) 1903.
Een zonderlinge collectie! De heer
B. heeft een stuk-of-wat dieren
uit de „Serat Kantjil" (Het-fabeln
Boek van den Kantjil) en uit het Papagaaienboek, eenige volkslegenden en
andere min- of meer balladeachtige
verhalen, een paar erotische vertellingen à la Duizend-en-éen-nacht,
een tweetal anecdoten, vertaald (zeggen wij in 't Hollandsch, tibersetzt is
Duitsch) uit verschillende Javaansche
en Maleische boeken; en in plaats van
al deze zoozeer verscheiden ziele spijs nu tenminste voor ons te rangschikken tot een behoorlijk menu heeft
hij getracht er gestampte pot van te
maken, maar 't is niet smakelijk geworden; ik geloof dan ook dat de heer
B. zelf heel wat meer kennis van oostersche talen heeft dan smaak. En
met zijn uitgevers heeft hij 't ook al
niet getroffen, 't boek ziet er saai
armelijk uit, de pren--ouderwtschn
ten zijn foei-leelijk, en er staan nog
vrij wat meer fouten in dan het lijstje
op de laatste pagina vermeldt. De
regel b.v. die op blz. 241 de onderste
zijn moest, is bovenaan te land gekomen, zoodat die blz. cacographie
is geworden .... Wat is het idee
van dit boekje eigenlijk, voor wie
is het bestemd? Voor kinderen deugt
het al heel weinig! En zij die in
folklore belangstellen, zullen zeker
gaarne goede volledige vertalingen
van den Serat Kantjil, den Bajan
Boediman en andere boeken bezitten, maar hier hebben zij niets aan.
't Is wel jammer. Want de vertalingen lijken mij op zichzelf — voor
zoover ik er over oordeelen kan zonder kennis van Javaansch of Maleisch
— niet onverdienstelijk; de dierenfabels vooral schijnen goed in den
toon gehouden.

